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Nebezpečné
|átky

Nejsou výrobci známy - anorganický materiá| na vodnÍ a si|ikátové bázi

Průnik
do organismu
Zdravotnírizika

Podráždění
zaŽívacíhotraktu
Vyhnětese přímému
kontaktuočía s|iznic.Vdechnutí|átkyve spreji může
způsobit
podráŽdění
průdušek.
působení
Používeite
nízkot|aký
rozprašovač'
D|ouhodobé
Ashford
její
pokožku
podráždění.
FormuIavysušuje
a může
způsobit
Vdechnutíve spreji

Karcinogenní
V|iv
Není znám
známky a piíznakyzasaŽení

obtíŽezhoršované
d|ouhodobým
pŮsobení
vystavením
AF

použití
NejsoudeÍinoványpro normá|ní
a manipu|aci
Nenídefinováno
Vyplachujtevodou po dobu 15 minut
op|áchnětedůk|adně
čistouVodou,odstraňtenasák|ýoděv
Nevyvo|ávejtezvracení,pute většímnožstvívody nebo m|éka

Neníznám
Nehořlavýmateriá|na vodníbázi
Nejsouznámy
Nejsouznáma
NIKU

Sp|áchnětedostatečným
množstvím
vody. Lze bezpeěněsp|áchnoutdo
kanaIizacenebo do země.

zv|áŠtn
í požadavkyna sk|adoVánia manipulaci
Likvidaceodpadu

Požití

Astma a p|icníchoroby,kožníchoroby

6.OPA
Při únikuneboroz|ití

Neníznámo

Svěděnía pá|enív nose a krku (po vdechnutíspreje)'bo|est,zarudnutía
s|zení(při přímém
kontaktus okem),svěděnía pá|ení(d|ouhodobýkontakt
s pokoŽkou)

Postupypři ohrožení
a prvnípomoci
Vdechnutí
Kontakts okem
Kontakts pokožkou
PoŽití

Bod vzp|anutí
prostředky
HasícÍ
postupyhašení
zv|áštní
Neobvyklárizikapožárua Výbuchu

pokoŽkou
Prúnik

Nejsou známy
sp|áchnoutdostatečným
množstvím
vody do kanaIizace.
Postupuite d|e místníchpředpisů.

Nepijtea nepo|ykejte.
Náhodnýkontakts pokožkouneníškodlivý.
Nenítřeba pokudse nepracujese sprejem
Nenípotřebnápři nořmá|nímanipu|aci.Při práci se spÍejempouŽUterespirátoř.
Pokud můžedojítk d|ouhodobému
kontaktupoužijtegumovérukavice
vyhýbejtese přímémukontaktus okem
Nenízapotřebí
Pracovníhygienicképostupy
Po práci a manipu|acidobře umyjteruce. oděv zasaŽenýpřípřavkempřed
opakovanýmpoužitímvyperte'

Větrání
Dýchacíochrana
ochÍanné
rukavice
očí
ochÍana
ochÍannýoděv

Bod varu
Bod tání
specifickáhmotnost
Rozpustnost
ve Vodě
PH
Vzhleda vůně

Tlak par (mmHg)
230'F/'110'C
23,756
Hustotapar
Neník dspozici
0,9996
,|.,|- 1.2 při zo"C
Tékavé
organické
|átkv
Žádné
Vypařování(buty|acetát=1)
100%
1
11,3
cirá a bezbarvákapa|inabez zápachu

výrobek nepředstavujevýznamnériziko reaktivity.Je stabiIní,na vodní bázi. Nejsou známy zv|áštní
podmínky'ktenýmby by|otřeba předcházet'Neníkompatibilní
se siInýmikyse|inami.

Výrobeknenítoxický.VýÍobeknenípoŽivateIný.
viz
Údaje o moŽnémvniknutído organismua účincích
části3'4a8

VýÍobekjeroztokanorganickýchsi|ikátůna vodníbázi. Neníznámo,žeby obsahova||átkyškodící
prostředí.Při normá|ním
pouŽitínemá negativnív|iv na rost|inya zvířata,je třebazabfánit
životnímu
přímémukontaktus očimaa požitízvířaty.

oba|y po vyp|áchnutí
vodou recyk|ovat

Lze zasí|atjako normá|níbezrizikovýmateřiá|d|eADR.

předpisůneník|asifikovánjako nebezpečný.
Ve smys|uzákona é.157I 1998sb. ve zněnípozdějších

InfořmaceJvedenév toÍntomateriá|ovém
|istěby|yzískányzésoučasných
a 3poleh|ivýGh
zdrojú.Př$lo jsou t]^oúdajeve váahu kjejich spÉvnostinebo
přesnostiposkyloványbezjakéko|iv
zářuky'výs|ovné
neboimP|icitní.
Protožepodmínkypoužití,
manipu|ace,
sk|adovánía|ikvidacejsoumimokont.o|u
podmínekpro pouŽitítohoto
výrobcea dovozce,odpov|dá2a stanovenía dodržení
bezpečných
Úrobku a za Žráty, poškozeníanák|adyzpúsobéné
proh|ášení
nosprávnýmpoužitim
výÍobkuuŽivate|.
Jakéko|iv
neboopoÍnenutív
výs|ovné
nebo
tomtodok|adunevytvářía nevedeke vznikujakéko|iv
impIicitní
záruky.
Pro zajištěníp|néshody musí uživate|prostudovat tyto předpisy.

