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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směsi 
Obchodní název : MPM Screenwash Ready to Use Green -12°C 
Kód výrobku : 85000BG 
Typ výrobku : Čistič čelního skla (včetně čisticích prostředků čelního skla s nemrznoucí příměsí) 
Skupina výrobků : Směs 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 
Kategorie hlavního použití : Spotřebitelské použití,Profesionální použití 
Kategorie funkce nebo použití : Nemrznoucí látky 

1.2.2. Nedoporučené použití 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1) 
 

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace 

Komentář 

Česká republika Toxikologické informační středisko 
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF 
UK 

Na Bojišti 1 
120 00  

+420 224 919 293 
+420 224 915 402 

a jen při poruše 
tel 725 103 658 (jinak 
na tomto telefonu 
nemusí být toxikolog!) 
Dotazy na AKUTNÍ 
INTOXIKACE lidí a 
zvířat se řeší 
výhradně na přímých 
telefonních linkách 
TIS po 24 hod denně 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU> 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II) 
Neklasifikováno 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
EUH-věty : EUH210 - Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

MPM International Oil Company 
Cyclotronweg 1 
2629 HN Delft - Nederland 
T +31 (0)15 2514030 
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com 

mailto:info@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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2.3. Další nebezpečnost 

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH 
 
Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní 
systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %. 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Nevztahuje se 

3.2. Směsi 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení (ES) 
č.1272/2008 (CLP) 

Ethanol Číslo CAS: 64-17-5 
Číslo ES: 200-578-6 
Indexové číslo: 603-002-00-5 
REACH-č: 01-2119457610-43 

< 20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

1,2-ethandiol Číslo CAS: 107-21-1 
Číslo ES: 203-473-3 
Indexové číslo: 603-027-00-1 
REACH-č: 01-2119456816-28 

< 4 Acute Tox. 4 (Orální), H302 

 

Specifické koncentrační limity 

Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity 

Ethanol Číslo CAS: 64-17-5 
Číslo ES: 200-578-6 
Indexové číslo: 603-002-00-5 
REACH-č: 01-2119457610-43 

( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z 
výrobku). 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro 
pohodlné dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření, pokud se necítíte dobře. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně 
opláchněte velkým množstvím vody. 

První pomoc při kontaktu s okem : Při zasažení očí začněte ihned vyplachovat čistou vodou po dobu 10 až 15 minut. 
První pomoc při požití : NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky při vdechnutí : Vysoká koncentrace výparů může způsobovat: bolest hlavy, nevolnost, závrať. Kašel. 
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo 

významné nebezpečí pro kůži. 
Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Při zasažení očí začněte ihned vyplachovat čistou vodou po dobu 10 až 15 minut. 
Symptomy/účinky při požití : Po požití: Žaludeční a střevní problémy. 
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4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 
Nebezpečí výbuchu : Na vzduchu mohou výpary vytvářet výbušnou směs. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Další informace : Použijte vodní sprchu k ochlazení zasažených ploch a ochraně hasičů. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Obecná opatření : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Další informace : Zajistěte dostatečné větrání. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladovací prostory : Skladujte v chladu na dobře větraném místě. 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1. Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty 
 

Ethanol (64-17-5) 

EU - Indikativní limit expozice na pracovišti (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 260 (NL); 950 (NO); 960 (DE, CH, SK); 1000 (SE, CS, ET, LT, BG, LV, RU); 1900 (DK, 
FR, FI, GR, AT, HU, SL, HR, PL); 1907 (BE); 1910 (ES); 1920 (GB) 

IOELV TWA (ppm) 1000 (FR, GB, PT, BE, ES, DK, FI); 500 (DE, SE, NO, CH) 

IOELV STEL (mg/m³) 1900 (LT, ET, NL, SE); 1920 (CH, SK); 2500 (FI); 3000 (CS); 3800 (AT); 9500 (FR) 

IOELV STEL (ppm) 5000 (FR); 1000 (SE, CH); 1300 (FI) 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Ethanol (Ethylalkohol) 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 522 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 3000 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 1566 ppm 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) 
 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

EU - Indikativní limit expozice na pracovišti (IOEL) 

Místní název Ethylene glycol 

IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ 

IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 40 ppm 

Poznámky Skin 

Související právní předpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol) 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 50 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 20 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 39 ppm 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.) 

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

8.1.4. DNEL a PNEC 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

8.1.5. Riziková pásma (Control banding) 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
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8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodné technické kontroly 

Vhodné technické kontroly: 
Zajistěte dobré větrání pracoviště. 

8.2.2. Osobních ochranných prostředků 

Osobní ochranné pomůcky: 
Rukavice. Ochranné brýle. 
Symbol(y) osobních ochranných prostředků: 

  

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje 

Ochrana očí: 
Ochranné brýle 

8.2.2.2. Ochrana kůže 

Ochrana kůže a těla: 
Za normálních podmínek není nutné používat žádný zvláštní ochranný oděv/ochranné pomůcky na kůži 
 
Ochrana rukou: 
Ochranné rukavice 
 

Ochrana rukou 

druh Materiál Permeace Tloušťka (mm) Proniknutí Norma 

Rukavice Nitrilový kaučuk (NBR) 6 (> 480 minut) > 0,4  EN ISO 374 

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích 

Ochrana cest dýchacích: 
Za normálních podmínek při zajištění dostatečného větrání není nutné používat žádné ochranné dýchací pomůcky 

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 
Barva : Zelený. 
Zápach : Citrusová. 
Prahová zápachu : Není k dispozici 
Bod tání / rozmezí bodu tání : -14 °C 
Bod tuhnutí : -14 °C 
Bod varu : 78 – 192 °C 
Hořlavost : Není k dispozici 
Omezené množství : Není k dispozici 
Dolní mez výbušnosti : 3,2 obj. % 
Horní mez výbušnosti : 15,3 obj. % 
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Bod vzplanutí : 44 °C Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem 
vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní 
výsledky v testu podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při 
náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto 
jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie. 

Teplota samovznícení : 432 °C 
Teplota rozkladu : Není k dispozici 
pH : 7 
Viskozita, kinematická : 1 mm²/s 
Rozpustnost : Voda: 100 % 
Log Kow : Není k dispozici 
Tlak páry : 2332 Pa 20 C 
Tlak páry při 50°C : Není k dispozici 
Hustota : 950 kg/m³ 
Relativní hustota : Není k dispozici 
Relativní hustota par při 20°C : Není k dispozici 
Velikost částic : Nevztahuje se 
Rozložení velikosti částic : Nevztahuje se 
Tvar částic : Nevztahuje se 
Poměr stran částic : Nevztahuje se 
Agregační stav částic : Nevztahuje se 
Aglomerační stav částic : Nevztahuje se 
Specifická povrchová plocha částice : Nevztahuje se 
Prašnost částic : Nevztahuje se 

9.2. Další informace 

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti 
Obsah těkavých organických sloučenin : 16,44 % 
Další vlastnosti : no self-sustaining combustion 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Za běžných podmínek žádné. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za běžných podmínek používání. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Nejsou známy za normálních podmínek použití. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Žádné otevřený oheň, jiskry a nekouří. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Silné oxidační činidlo. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Na formulářích spalování: oxidy uhlíku (CO a CO2). 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno 
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Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno 
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50, orálně, potkan 10470 mg/kg 

LD50 orálně 8300 mg/kg tělesné hmotnosti myš 

LD50, dermálně, potkan > 15800 mg/kg 

LC50 Inhalačně - Potkan 30000 mg/m³ 

ATE CLP (orální) 10470 mg/kg tělesné hmotnosti 

ATE CLP (výpary) 30 mg/l/4h 

ATE CLP (prach, mlha) 30 mg/l/4h 
 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

LD50, dermálně, potkan > 3500 mg/kg 

LC50 Inhalačně - Potkan > 2,5 mg/l @ 6h 

ATE CLP (orální) 500 mg/kg tělesné hmotnosti 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 
pH: 7 

Vážné poškození očí/podráždění očí : Neklasifikováno 
pH: 7 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Neklasifikováno 
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 
Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

NOAEL (chronická, orálně, zvířata/samci, 2 roky) 1000 mg/kg tělesné hmotnosti 

NOAEL (chronická, orálně, zvířata/samice, 2 roky) 1500 mg/kg tělesné hmotnosti 
 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice 

: Neklasifikováno 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice 

: Neklasifikováno 

 

Ethanol (64-17-5) 

NOAEL (subchronická, orálně, zvířata/samci, 90 dnů) 9700 mg/kg tělesné hmotnosti EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronická, orálně, zvířata/samice, 90 
dnů) 

9400 mg/kg tělesné hmotnosti Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in 
Rodents) 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 
 

MPM Screenwash Ready to Use Green -12°C  

Viskozita, kinematická 1 mm²/s 

11.2. Informace o další nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné : Nedovolte, aby do kanalizace nebo vodních toků nebo odstranit místa, kde lze podzemních 
nebo povrchových vod být ovlivněny. 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní) 

: Neklasifikováno 
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Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou) 

: Neklasifikováno 

 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 ryby 1 11200 mg/l /96h 

EC50 dafnie 1 5012 mg/l /48h Freshwater 

ErC50 (řasy) 275 mg/l /72h Freshwater 

NOEC (chronická) 9,6 mg/l Daphnia magna @9d 
 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

LC50 ryby 1 72860 mg/l @ 96h ( Pimephales promelas) 

EC50 dafnie 1 > 100 mg/l @ 48h (EOCD Guideline 202, Daphnia magna) 

EC50 96h - Řasy [2] 6500 – 13000 mg/l @ Pseudokirchneriella subcapitata 

NOEC chronická, ryby 15380 mg/l @ 7d, Pimephales promelas 

NOEC chronická, korýši 8590 mg/l @  Ceriodaphnia dubia 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

Biologický rozklad Snadno biologicky rozložitelná 

12.3. Bioakumulační potenciál 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

Log Pow -1,36 

Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace. 

12.4. Mobilita v půdě 

1,2-ethandiol (107-21-1) 

Ekologie - půda Tento materiál má nízkou volatilitou a je rozpustný ve vodě a proto potenciál mobility je 
vysoká. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Místní předpisy (o odpadu) : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG 
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14.1. UN číslo nebo ID číslo 

Číslo OSN : Není regulován 
Číslo OSN (IMDG) : Není regulován 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Oficiální název pro přepravu (ADR) : Není regulován 
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : Není regulován 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Není regulován 
 
IMDG 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Není regulován 

14.4. Obalová skupina 

Obalová skupina (ADR) : Není regulován 
Obalová skupina (IMDG) : Není regulován 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná 
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná 
Další informace : Not subject to ADR; aqueous mixture, contains <24% ethanol (special provision 144) 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava 
Není regulován 
 
Doprava po moři 
Není regulován 

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

Nevztahuje se 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

15.1.1. Předpisy EU 
Neobsahuje žádnou(é) látku(y) uvedenou(é) v příloze XVII nařízení REACH (omezující podmínky) 
Neobsahuje přísady z látky kandidát REACH (y) seznam 
Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení) 
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek. 
Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS. 
Obsah těkavých organických sloučenin : 16,44 % 

15.1.2. Národní předpisy 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
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ODDÍL 16: Další informace 

Označení změn 

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky 

 Nahrazuje Upraveno  

 Datum zpracování Upraveno  

1.1 Obchodní název/označení Přidáno  

2.2 Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) Přidáno  

 

Zkratky a akronymy 

 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TWA: Time Weighted Average. TLV: Threshold 
Limit Value. ASTM: American Society for Testing and Materials . ADR: Accord Européen Relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par Route . RID: Regulations Concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail . ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises 
Dangereuses par voie de Navigation du Rhin. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. ICAO: International 
Civil Aviation Organization . IATA: International Air Transport Association. STEL: Short Term Exposure Limit. LD50: 
median Lethal Dose for 50% of subjects. ATE: acute toxicity estimate. LC50: median Lethal Concentration for 50% of 
subjects. EC50: concentration producing 50% effect. 

 
Další informace : Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem 

vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní 
výsledky v testu podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při 
náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto 
jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie. 

 

Úplné znění vět H a EUH 

Acute Tox. 4 (Orální) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 

EUH210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

SDS MPM REACH 

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


