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BEZPEČ NOSTNÍLIST
ODDÍL 1

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘ ÍPRAVKU A VÝ ROBCE NEBO
DOVOZCE

Tento bezpeč nostnílist je zpracová n dle vyhl. MPO č . 231/2004 Sb.
VÝ ROBEK
Ná zev vý robku: MOBIL SUPER DIESEL 15W-40
Popis vý robku:
Uhlovodí
ky a pří
sady
Kód vý robku:
201510301045, 400797, 480764-60
Určeno pro použití:
motorový olej
IDENTIFIKACE VÝ ROBCE/DOVOZCE
Adresa vý robce/dovozce:

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERP,
Belgium

Telefonníčíslo pro mimořá dné situace:

Technické informace o produktu
Telefonníčíslo vý robce/dovozce:

ODDÍL 2

Toxikologické informač nístředisko, Na Bojiš ti 1, 128 08
Praha 2, Telef. +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420
224 914 575
800 900 485 / 239 000 273
800 900 485 / 239 000 273

INFORMACE O SLOŽENÍLÁTKY NEBO PŘ ÍPRAVKU

Nebezpečné lá tky nebo komplexy lá tek, které musíbý t uvedeny
Jmé no

CAS#

EINECS /
ELINCS

Koncentrace*

Symboly/Rizikové
věty

Dithiofosfá t zineč natý

68649-42-3

272-028-3

< 2.5%

Xi;R38, Xi;R41,
N;R51/53

*Veš keré koncentrace lá tek jsou uvedeny v hmotnostní
ch procentech, pokud se nejedná o plyny. Koncentrace plynů
jsou uvedeny v objemových procentech.
Pozn.: Lá tky uvedené v tabulce výš e jsou klasifiková ny jako nebezpeč né na zá kladě vyhlá š ky EU Dangerous
Substances Directive a majístanoveny pracovníexpozič níhodnoty.

ODDÍL 3

Ú DAJE O NEBEZPEČ NOSTI LÁTKY NEBO PŘ ÍPRAVKU

Tento pří
pravek neníklasifiková n jako nebezpeč ný podle platných prá vní
ch předpisů (viz oddí
l 15) - zá kon 356/2003
Sb. o chemických lá tká ch a pří
pravcí
ch.

MOŽNÉ NEPŘ ÍZNIVÉ Ú Č INKY NA ZDRAVÍČ LOVĚKA
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Ní
zký stupeň toxicity. Nadměrná expozice může vé st k podrá žděníoč í
, kůže nebo dýchací
ch cest Vstří
knutí
pod kůži za vysoké ho tlaku může způsobit vá žné poš kození
.

Pozn.: Tento materiá l nesmíbýt bez konzultace s odborní
kem použí
vá n pro jiné úč ely než pro úč el uvedený v oddí
le
1. Během zdravotní
ch studiíbylo proká zá no, že chemická expozice může vyvolat ohroženílidské ho zdraví
, které může
být různé pří
pad od pří
padu.
ODDÍL 4

POKYNY PRO PRVNÍPOMOC

PŘ I NADÝ CHÁNÍ:
Postiženou osobu vyneste z dosahu dalš í
ho kontaktu. Osoby poskytují
cípomoc musíuchrá nit před kontaktem
samy sebe i ostatní
. Použí
vejte odpoví
dají
círespirač níochranu. Dojde-li k podrá žděnídýchací
ch orgá nů,
malá tnosti, nevolnosti nebo ke ztrá tě vědomí
, vyhledejte okamžitou lé kařskou pomoc. Dojde-li k zá stavě
dýchá ní
, použijte mechanický dýchacípří
stroj nebo poskytněte dýchá níz úst do úst.
PŘ I STYKU S KŮŽÍ:
Umyjte č á sti těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Dojde-li ke vstří
knutímateriá lu do kůže nebo
pod kůži nebo do které koli č á sti těla, a to bez ohledu na vzhled poraněnínebo jeho velikost, postižená osoba
musíbýt okamžitě prohlé dnuta lé kařem na chirurgické pohotovosti. Ač koli poč á teč nísymptomy vysokotlaké ho
vstřiku mohou být minimá lnínebo žá dné , vč asný chirurgický zá krok během první
ch hodin může významně
sní
žit koneč ný rozsah poranění
.
PŘ I ZASAŽENÍOČ Í:
Oplá chněte důkladně vodou. Pokud podrá žděnítrvá , vyhledejte lé kařskou pomoc
PŘ I POŽITÍ:
Prvnípomoc neníobvykle vyžadová na. V pří
padě, že se projevínežá doucíúč inky, vyhledejte lé kařskou
pomoc.

ODDÍL 5

OPATŘ ENÍPRO HASEBNÍZÁSAH

VHODNÁ HASIVA
Vhodná hasiva: Pro uhaš eníplamenů použijte vodnímlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo oxid uhlič itý
(CO2).
Nevhodná hasiva: Pří
mé proudy vody.
OPATŘ ENÍPRO HASEBNÍZÁSAH
Instrukce pro hasebnízá sah: Evakuujte oblast. Zabraňte odtoku z požá rnické ho zaří
zenía ředěníze
vstupní
ch toků, kanalizace nebo ze zá sob pitné vody. Hasič i musípouží
vat standardníochranné pomůcky a v
uzavřených prostorá ch také přenosný dýchacípří
stroj. Použijte vodnímlhu pro chlazenípovrchů vystavených
ohni a pro ochranu personá lu.
Nebezpečné produkty spalová ní: aldehydy, produkty nedokonalé ho spalová ní
, oxidy uhlí
ku, kouř, výpary,
oxidy sí
ry
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HOŘ LAVÉ VLASTNOSTI
Bod vzplanutí[Metoda]: >200°C (392°F) [ ASTM D-92]
Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): LEL: 0.9
Teplota samovznícení: nezjiš těno
ODDÍL 6

UEL: 7.0

OPATŘ ENÍV PŘ ÍPADĚ NÁHODNÉHO Ú NIKU

OHLAŠOVACÍPOSTUPY
V pří
padě ná hodné ho úniku informujte pří
sluš né orgá ny podle pří
sIuš ných předpisů.

BEZPEČ NOSTNÍOPATŘ ENÍV PŘ ÍPADĚ Ú NIKU NEBO ROZLITÍ
Vniknutído půdy: Zastavte únik, můžete-li tak uč init bez rizika. Odstraňte produkt odč erpá ní
m nebo použití
m
vhodné ho absorbentu.
Vniknutído vodních zdrojů: Zastavte únik, můžete-li tak uč init bez rizika. Okamžitě uzavřete oblast úniku
pomocíbarié r. Varujte ostatnípřepravce. Uniklý pří
pravek shromá žděte z povrchu stahová ní
m nebo s pomocí
vhodné ho absorpč ní
ho materiá lu. Před použití
m dispergá torů se obraťte na odborní
ka, aby vá m poskytnul
potřebné informace.
Doporuč enípro pří
pad úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnějš ísituaci, která může
nastat při úniku tohoto materiá lu, avš ak i dalš ífaktory jako geografické podmí
nky, ví
tr, teplota, vlny (v pří
padě
úniku do vodní
ch toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřič ný postup zá sahu. Z tohoto
důvodu je nutné prové st konzultaci s mí
stní
mi odborní
ky. Pozn.: Mí
stnípředpisy mohou definovat nebo
omezovat zá sah, který je nutno prové st.
BEZPEČ NOSTNÍOPATŘ ENÍPRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ
V pří
padě velké ho úniku: vytvořte ná sep v dostateč né vzdá lenosti před unikají
cíkapalinou, aby ji bylo možné
shromá ždit a zneš kodnit Zabraňte úniku do vodní
ch toků, kanalizace, sklepní
ch a uzavrených prostor.

ODDÍL 7

POKYNY PRO ZACHÁZENÍA SKLADOVÁNÍ

ZACHÁZENÍ
Zabraňte kontaktu s použitým materiá lem. Zabraňte malým únikům a uniká ní
, aby nevzniklo nebezpeč í
uklouznutí
Statický akumulá tor: Tento materiá l je statickým akumulá torem.
SKLADOVÁNÍ
Neskladujte v otevřených nebo neoznač ených ná dobá ch.
ODDÍL 8

KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Expozičnílimity/standardníhodnoty pro lá tky, které se mohou tvořit při manipulaci s tímto vý robkem: V
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pří
padě možnosti vzniku mlh nebo aerosolů jsou doporuč ová ny ná sledují
cílimitníkoncentrace: 5 mg/m3 - ACGIH TLV,
10 mg/m3 - ACGIH STEL.
Pozná mka: Informace ohledně způsobu sledová nílze zí
skat u ná sledují
cí
ch agentur/institucí
:
Francie
L’Institut National de Recherche et de Sé curité (INRS) Německo
Berufsgenossenschaftliches Institut fü r Arbeitssicherheit (BIA) UK
Health and Safety Executive
(HSE)
OMEZOVÁNÍEXPOZICE
Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude zá viset na podmí
nká ch možné ho kontaktu. Možná regulač ní
opatrení
:
Za běžných podmí
nek použitía s odpoví
dají
cí
m větrá ní
m nejsou kladeny žá dné zvlá š tnípožadavky.
OMEZOVÁNÍEXPOZICE PRACOVNÍKŮ
Výběr prostředků osobníochrany zá ležína podmí
nká ch možné expozice, na použití
, způsobu manipulace,
koncentraci a větrá ní
. Ní
že uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použitís tí
mto materiá lem
jsou založeny na jeho běžné m použití
.
Ochrana dý chacích cest: Pokud mechanická regulace nezajistíúroveň koncentrace kontaminant
obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdravípracovní
ků, může být vhodné použí
t
schvá lený respirá tor. Výběr, použitía údržba respirá toru musíodpoví
dat regulač ní
m požadavkům Pro tento
materiá l jsou vhodné tyto druhy respirá torů:
Za běžných podmí
nek použitía s odpoví
dají
cí
m větrá ní
m nejsou kladeny žá dné zvlá š tnípožadavky.
Pro pří
pad vysoké koncentrace ve vzduchu použí
vejte schvá lený respirá tor s pří
vodem kyslí
ku pracují
cív
režimu pozitivní
ho tlaku. Není
-li k dispozici dostateč né množstvíkyslí
ku, nefunguje-li signalizač nísysté m pro
ohlaš ová níplynu/výparů nebo je-li překroč ena kapacita/rozsah filtru pro č iš těnívzduchu, je vhodné použí
t
respirá tor s pří
vodem kyslí
ku a s únikovou lahví
.
Ochrana rukou: Veš keré specifické informace o rukavicí
ch jsou založeny na publikovaných údají
ch a na
údají
ch výrobců rukavic. Pracovnípodmí
nky mohou výrazně ovlivnit jejich trvanlivost, proto je kontrolujte a
obnoš ené nebo poš kozené rukavice vyměňte. Pro tento materiá l jsou vhodné tyto druhy rukavic:
Za normá lní
ch podmí
nek použitíse běžně nevyžaduje žá dná ochrana.
Ochrana očí: Je-li pravděpodobný kontakt, doporuč ujíse ochranné brýle s postranní
mi kryty.
Ochrana kůže a těla: Veš keré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údají
ch a na
údají
ch výrobců. Pro tento materiá l jsou vhodné tyto druhy oděvu:
Za běžných podmí
nek použitíse nevyžaduje žá dná ochrana kůže. V souladu se sprá vnými zá sadami
průmyslové hygieny je nutné uč init taková opatření
, aby se kontaktu s kůžízabrá nilo.
Specifická hygienická opatření: Vždy dodržujte pravidla dobré osobníhygieny, jako je umytípo manipulaci s
materiá lem, před jí
dlem, pití
m nebo kouření
m. Pravidelne nechá vejte vyč istit pracovníoděv a ochranné
pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyč istit. Udržujte pořá dek na pracoviš ti.
OPATŘ ENÍPRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ
Viz oddí
ly 6, 7, 12, 13.
ODDÍL 9

FYZIKÁLNÍA CHEMICKÉ VLASTNOSTI
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Níže jsou uvedeny typické fyziká lnía chemické vlastnosti. Pro dalšíinformace kontaktujte dovozce uvedené ho
v oddíle 1.
OBECNÉ INFORMACE
Skupenství: kapalina
Barva: jantarová
Zá pach: charakteristický
Prá h čichové ho vnímá ní: nezjiš těno
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČ NOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ
Relativníhustota (při 15 °C): 0.879
Bod vzplanutí[Metoda]: >200°C (392°F) [ ASTM D-92]
Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): LEL: 0.9 UEL: 7.0
Teplota samovznícení: nezjiš těno
Bod varu / Rozsah: > 316°C (600°F)
Hustota par (vzduch = 1): > 2 při 101 kPa
Tlak par: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C
Rychlost odpařová ní(N-butylacetá t = 1): nezjiš těno
pH: neník dispozici
Rozdělovacíkoeficient (n-oktanol/voda): > 3.5
Rozpustnost ve vodě: Zanedbatelný
Viskozita: 107 cSt (107 mm2/s) při 40°C | 14.5 cSt (14.5 mm2/s) při 100°C
Oxidační vlastnosti: Viz oddí
ly 3, 15 a 16.
DALŠÍINFORMACE
Bod mrazu: nezjiš těno
Bod tá ní: neník dispozici
Bod tuhnutí:
-15°C (5°F)
DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346:
ODDÍL 10

< 3 % hm

STABILITA A REAKTIVITA

STABILITA: Materiá l je stabilníza běžných podmí
nek.
PODMÍNKY, KTERÝ M JE TŘ EBA SE VYVAROVAT: Pří
liš né teplo. Zdroje vzní
cenío vysoké energii.
MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝ ROBEK NESMÍPŘ IJÍT DO STYKU: Silná oxidač níč inidla.
NEBEZPEČ NÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Materiá l se při teplotá ch okolní
ho prostředínerozklá dá .
NEBEZPEČ NÁ POLYMERACE: Nenastane.
ODDÍL 11

TOXICOLOGICKÉ INFORMACE

Akutnítoxicita
Cesta expozice
PŘ I NADÝ CHÁNÍ:
Toxicita (krysa): LC50> 5000 mg/m3
Podrá ždění
: Koneč né výsledky nejsou k
dispozici

Zhodnocení/ pozná mky
Minimá lně toxický. Založeno naexperimentá lní
ch údají
ch pro
materiá ly s podobnou strukturou.
Zanedbatelně nebezpeč ný během manipulace při
běžných/normá lní
ch teplotá ch. Na zá kladě vyhodnocenísložek.
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PŘ I POŽITÍ:
Toxicita (krysa): LD50> 2000 mg/kg

DERMÁLNÍTOXICITA:
Toxicita (krá lí
k): LD50> 2000 mg/kg
Podrá ždění(krá lí
k): Dostupné údaje.
DRÁŽDIVOST OČ Í:
Podrá ždění(krá lí
k): Dostupné údaje.

Minimá lně toxický. Založeno naexperimentá lní
ch údají
ch pro
materiá ly s podobnou strukturou.

Minimá lně toxický. Založeno naexperimentá lní
ch údají
ch pro
materiá ly s podobnou strukturou.
Zanedbatelné podrá žděníkůže při běžné teplotě. Založeno
naexperimentá lní
ch údají
ch pro materiá ly s podobnou strukturou.

Může vyvolat mí
rné a krá tkodobé podrá žděníoč í
. Založeno
naexperimentá lní
ch údají
ch pro materiá ly s podobnou strukturou.

CHRONICKÁ TOXICITA/DALŠÍTOXIKOLOGICKÉ Ú DAJE
Pro samotný vý robek:
Oleje pro vznětové motory: Nejsou karcinogennípři testech na zví
řatech. Použité a nepoužité oleje pro
vznětové motory nevyvolaly žá dné karcinogenníúč inky během naná š ecí
ch studi chronických úč inkůína kůži
myš í
. Oleje použité v zá žehových motorech se mohou stá t nebezpeč né a vykazujíná sledují
cívlastnosti:
Karcinogennípři testech na zví
řatech. Vyvolaly mutace in vitro. Možný alergen a fotoalergen. Obsahuje
polycyklické aromatické slouč eniny (PAC) ze spalová níbenzí
nu a/nebo produkty tepelné ho rozkladu produktů.
Obsahuje:
Hluboce rafinovaný zá kladový olej: Při testech na zví
řatech se neuká zal jako karcinogenní
. Vzorek produktu
vyhověl v testech IP-346, Amesově testu a v dallš í
ch screeningových testech. Studie a inhalač níexpozice
vyká zaly minimá lníúč inky: nespecifickou plicníinfiltraci imunitní
ch buněk, uklá dá níoleje a minimá lnítvorbu
granulomů. Při testech na zví
řatech se neprojevil jako senzibilizují
cí
.
Dalš íinformace budou poskytnuty na vyžá dá ní
.
ODDÍL 12

EKOLOGICKÉ INFORMACE

Uvedené informace jsou založeny na dostupných údají
ch o tomto materiá lu, o složká ch tohoto materiá lu a o
podobných materiá lech.
EKOTOXICITA
Produkt -- Nepředpoklá dá se š kodlivost vůč i vodní
m organismům.
MOBILITA
Složka zá kladové ho oleje -- Produkt má ní
zkou rozpustnost, plave na hladině a předpoklá dá se, že bude
pronikat z vody na zem. Předpoklá dá se rozloženína úsady a pevné lá tky obsažené v odpadnívodě.
PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST
Biodegradace:
Složka zá kladové ho oleje -- Předpoklá dá se přirozená biologická rozložitelnost.
BIOAKUMULAČ NÍPOTENCIÁL
Složka zá kladové ho oleje -- Má potenciá l bioakumulace, avš ak metabolismus nebo fyziká lnívlivy mohou
snižovat biokoncentraci, nebo omezovat biologickou dostupnost.
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ODDÍL 13

INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Doporuč enípro likvidaci jsou urč ena pro materiá l ve stavu, v jaké m je dodá n. Likvidace musísplňovat pří
sluš né zá kony
a předpisy a musíodpoví
dat charakteru materiá lu v době jeho likvidace.
VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍLÁTKY NEBO PŘ ÍPRAVKU:
Produkt lze spá lit v uzavřené kontrolované peci jako palivo nebo jej lze zlikvidovat pod dohledem ve spalovně
při velmi vysoké teplotě, aby se zabrá nilo tvorbě nežá doucí
ch zplodin.
INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘ STVÍ:
Kód odpadu: 13 02 05
POZNÁMKA: Kódy jsou urč eny na zá kladě nejběžnějš í
ho použitítohoto pří
pravku a nemusízahrnovat
kontaminují
cílá tky obsažené v důsledku použití
. Původci odpadu musívyhodnotit proces použitípři které m
vzniká odpad a pří
tomné kontaminanty, aby bylo možno urč it pří
sluš ný(é ) kód(y) likvidace odpadu.
Odpad z tohoto produktu je považová n za nebezpeč ný v souladu se zá konem o odpadech č . 185/2001 Sb. v
platné m zněnía podlé há opatření
m plynoucí
m z tohoto zá kona.
Zá kon č . 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhlá š ka MŽP č . 381/2001 Sb., kterou se stanovíKatalog odpadů, Seznam nebezpeč ných odpadů a seznamy
odpadů a stá tů pro úč ely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělová nísouhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů
Vyhlá š ka MŽP č . 383/2001 Sb., o podrobnostech naklá dá nís odpady
Vyhlá š ka MŽP č . 384/2001 Sb., o podrobnostech naklá dá nís PCB
Vyhlá š ka MŽP č . 376/2001 Sb., o hodnocenínebezpeč ných vlastnostíodpadů
Varovné upozorněnína prá zdné m obalu (Pro odpoví
dají
cíprí
pady): Prá zdné ná doby mohou obsahovat zbytky
produktu a mohou být nebezpeč né . NEVYSTAVUJTE NÁDOBY TLAKU, NEŘEŽTE JE, NESVAŘUJTE, NEPÁJEJTE,
NEVRTEJTE A NEBRUSTE, NEVYSTAVUJTE ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ
ELEKTŘINĚ NEBO JINÝM ZÁPALNÝM ZDROJŮ M. NÁDOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮ SOBIT PORANĚNÍ
NEBO SMRT. Nepokouš ejte se prá zdné ná doby znovu plnit nebo č istit, protože zbytky lze jen obtí
žně odstranit.
Prá zdné sudy musíbýt zcela vypuš těny, ná ležitě uzavřeny a vrá ceny k renovaci. Veš keré ná doby musíbýt likvidová ny
š etrně vůč i životní
mu prostředía v souladu s prá vní
mi předpisy.
ODDÍL 14

INFORMACE PRO PŘ EPRAVU

Pozemnídoprava (ADR/RID) : Nepodlé há regulaci pro pozemnídopravu
Ř íčnídoprava (ADNR) : Nepodlé há regulaci pro ří
č nídopravu
Ná mořnídoprava (IMDG) : Nepodlé há regulaci pro ná mořnídopravu podle IMDG-Code
Letecká doprava (IATA) : Nepodlé há regulaci pro leteckou dopravu
ODDÍL 15

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘ EDPISECH
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Tento přípravek neníklasifiková n jako nebezpečný podle zá kona č. 356/2003 Sb. o chemický ch lá tká ch a
chemický ch přípravcích a podle směrnic EU pro nebezpečné lá tky/přípravky.
SYMBOL NEBEZPEČ NOSTI: podle zá kona 356/2003 Sb. nenípředepsá n.

REGULAČ NÍSTATUS A SOUVISEJÍCÍZÁKONY A PŘ EDPISY
Splňuje ná sledujícístá tní/místnípředpisy pro dokumentaci chemický ch lá tek:
Zvlá štnípřípady:
Seznam
ELINCS

Status
Aplikač níomezení

SOUVISEJÍCÍZÁKONY A PŘ EDPISY
Zá kon č . 356/2003 Sb., o chemických lá tká ch a pří
pravcí
ch a o změně některých dalš í
ch zá konů
Vyhlá š ka MPO č . 221/2004 Sb., kterou se stanovíseznamy nebezpeč ných chemických lá tek a nebezpeč ných
chemických pří
pravků, jejichž uvá děnína trh je zaká zá no nebo jejichž uvá děnína trh, do oběhu nebo použí
vá ní
je omezeno
Vyhlá š ka MPO č . 231/2004 Sb., kterou se stanovípodrobný obsah bezpeč nostní
ho listu k nebezpeč né
chemické lá tce a chemické mu pří
pravku
Vyhlá š ka MPO č . 232/2004 Sb., kterou se prová dějíněkterá ustanovenízá kona o chemických lá tká ch a
chemických pří
pravcí
ch a o změně některých zá konů, týkají
císe klasifikace, balenía označ ová ní
nebezpeč ných chemických lá tek a chemických pří
pravků
Zá kon č . 258/2000 Sb., o ochraně veřejné ho zdravía o změně některých souvisejí
cí
ch zá konů, v platné m znění
Zá kon č . 65/1965 Sb., Zá koní
k prá ce
ODDÍL 16

DALŠÍINFORMACE

N/D = nezjištěno, N/A = netý ká se
KLÍČ PRO R-VĚTY UVEDENÉ V ODDÍLECH 2 A 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):
R11; Vysoce hořlavý
R16; Výbuš ný při smí
chá nís oxidač ní
mi lá tkami.
R38; Drá ždíkůži.
R41; Nebezpeč ívá žné ho poš kození
íoč í
.
R51/53; Toxický pro vodníorganismy, může vyvolat dlouhodobé nepří
znivé úč inky ve vodní
m prostředí
.
TENTO BEZPEČ NOSTNÍLIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍREVIZE:
**Revision Changes:**
**Section 15: Special Cases - Header** **was added**.
**Section 15: Special Cases Table** **was added**.
**Section 15: Inventory - Header** **was added**.
**Section 15: Status - Header** **was added**.
**Section 15: National Chemical Inventory Listing** **was deleted**.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde uvedené informace a doporuč eníjsou podle naš ich nejlepš í
ch znalostía přesvědč eníspoleč nosti ExxonMobil
přesné a spolehlivé ke dni jejich vydá ní
. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovějš íverzíkterá je k dispozici,
můžete kontaktovat společ nost ExxonMobil. Informace a doporuč eníjsou urč ené pro posouzenía prozkoumá ní
uživatelem. Je zodpovědnostíuživatele, aby se sá m přesvědč il, že výrobek je vhodný pro zamýš lené použití
. Přebalujeli zá kazní
k tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na nové m obalu budou uvedeny veš keré zá konně
stanovené informace pro ochranu zdravía bezpeč nosti. Osobá m manipulují
cí
m s tí
mto produktem a jeho uživatelům
musíbýt předá ny pří
sluš né informace o nebezpeč nosti a pokyny pro bezpeč nou manipulaci. Změny v tomto dokumentu
jsou pří
sně zaká zá ny. Nové vydá vá nínebo předá vá nítohoto dokumentu nebo jeho č á stíje zaká zá no kromě pří
padů
stanovených zá konem. Termí
n "ExxonMobil" je použit jako zjednoduš ení
, může obsahovat jednu nebo ví
ce souč á stí
ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo poboč ky, ve kterých tyto společ nosti držíjakýkoli pří
mý
nebo nepří
mý podí
l.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouze pro vnitřnípotřebu
MHC: 0, 0, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2005153XCZ (544313)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

