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ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Identifikace látky nebo
přípravku Riva Star Aqua (Riva Star Aqua Step 1 and Riva Star Step 2)

Jméno chemikálie Neaplikovatelný

Synonyma Nedostupný

Chemický vzorec Neaplikovatelný

Jiný způsob identifikace Nedostupný

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití látky
nebo směsi (Riva Star Aqua is comprised of Riva Star Aqua Step 1 and Riva Star Step 2) for use as a tooth desensitising agent.

Používá Nedoporučované Neaplikovatelný

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název společnosti SDI Limited SDI (North America) Inc. SDI Germany GmbH

Adresa
3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153
Australia

1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143
United States

Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany

Telefon +61 3 8727 7111 +1 630 361 9200 +49 0 2203 9255 0

Fax +61 3 8727 7222 Nedostupný +49 0 2203 9255 200

Webové stránky

Email info@sdi.com.au Nedostupný germany@sdi.com.au

Název společnosti SDI Brasil Industria E Comercio Ltda SDI (North America)

Adresa
Avenida Paulista, 2300-Pilotis, Bela Vista Sao Paulo - SP CEP
01310-300 Brazil

1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United States

Telefon +55 11 3092 7100 +1 630 361 9200 (Business hours)|1 800 228 5166

Fax +55 11 3092 7101 +1 630 361 9222

Webové stránky

Email brasil@sdi.com.au USA.Canada@sdi.com.au

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Sdružení / Organizace SDI Limited

Telefon pro nouzový stav 131126 Poisons Information Centre

Další telefonní čísla tísňového
volání

+61 3 8727 7111

ODDÍL 2 Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s
nařízením (ES) 1272/2008

[CLP] a změny [1]
H331 - Akutní toxicita (Vdechnutí) Kategorie 3, H315 - Poleptání / podráždění kůže Kategorie 2, H319 - Podráždění očí Kategorie 2

Legenda: 1. Klasifikace podle dodavatele; 2. Klasifikace natažený od směrnice ES 1272/2008 - příloha VI

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly
nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí

www.sdi.com.au Nedostupný www.sdi.com.au

www.sdi.com.au http://www.sdi.com.au
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Nebezpečnosti (y)

H331 Toxický při vdechování.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Doplňující příkaz (y)
Neaplikovatelný

Bezpečnostní Príkazy: Prevence

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P261 Vyhněte se vdechování mlhy / par / aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

Bezpečnostní Príkazy: Odpověď

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302+P352 LI NA KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní Príkazy: Skladování

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P405 Skladujte uzamčené.

Bezpečnostní Príkazy: Odstranění

P501 Zlikvidujte obsah / obal v autorizovaném nebo nebezpečné sběrném místě pro zvláštní odpad v souladu s jakýmikoliv místními předpisy.

2.3. Další nebezpečnost
Kumulativní úcinky mohou vest k následujícímu projevu*.

REACH - Art.57-59: Směs neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) na SDS datu tisku.

ODDÍL 3 Složení/informace o složkách

3.1.Látky

Viz "Složení o složkách" v bodu 3.2

3.2.Směsi
1.CAS č
2.EC No
3.Indexové číslo
4.REACH Ne

%
[Hmotnost]

Jméno Klasifikace v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 [CLP] a změny Nanoforma částic
Charakteristika

Nedostupný -
Riva Star Aqua Step
1 contains:

Neaplikovatelný

1.7775-41-9
2.231-895-8
3.Nedostupný
4.Nedostupný

20-30

Akutní toxicita (Vdechnutí) Kategorie 3, Metal koroze Kategorie 1, Vážné
poškození očí Kategorie 1, Poleptání / podráždění kůže Kategorie 1A,
Akutní toxicita (orální) Kategorie 3, Akutní toxicita (dermální) Kategorie 3;

H331, H290, H318, H314, H301, H311 [1]

Nedostupný

1.7697-37-2
2.231-714-2
3.007-004-00-1|007-030-00-3
4.Nedostupný

<2.5
Oxidující tekutina Kategorie 2, Poleptání / podráždění kůže Kategorie 1A;
H272, H314, EUH071 [2] Nedostupný

1.7732-18-5
2.231-791-2
3.Nedostupný
4.Nedostupný

balance Neaplikovatelný Nedostupný

Nedostupný -
Riva Star Step 2
contains:

Neaplikovatelný

Nedostupný 100
Přípravky, které
nejsou určeny jako
nebezpečné

Neaplikovatelný

Legenda: 1. Klasifikace podle dodavatele; 2. Klasifikace natažený od směrnice ES 1272/2008 - příloha VI; 3. Klasifikace čerpány z C & L; * EU
IOELVs dostupný; [e] Bylo zjištěno, že látka má vlastnosti narušující endokrinní systém

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

Fluorid, anorganický
*

kyselina dusičná …
% *

VODA
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4.1. Popis první pomoci

Kontakt s okem

Jestliže se tato látka dostane do styku s okem:
Okamžitě podržte víčko zvednuté a vymyjte oko tekoucí vodou.
Zajistěte kompletní vypláchnutí oka tak, že podržíte víčko zvednuté a stranou od oka a občasným zvednutím a pohybem spodního a horního
víčka.
Pokračujte ve vymývání dokud nedostanete pokyn z Centra jedů nebo od lékaře nebo minimálně po 15 minutách.
Bez prodlev dopravte postiženého k lékaři nebo do nemocnice.
Vyjmutí kontaktních čoček po zranění oka by měla provádět jen zručná osoba.

Styk s kůží

Jestliže dojde ke styku s kůží:
Okamžitě odstraňtě veškeré zasažené oblečení, zahrnujíce obuv.
Omyjte kůži a vlasy tekoucí vodou (a mýdlem, je-li k dispozici).
Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování

Při vdechnutí dýmů nebo produktů spalování dostaňte postiženého ze zasaženého území.
Položte pacienta. Udržujte ho v klidu a teple.
Protézy a umělé zuby mohou blokovat dýchací cesty, měly by být odstraněny kde to je možné, před zahájením první pomoci.
Jestliže pacient nedýchá, zahajte umělé dýchání, nejlépe za použití dýchacího přístroje nebo kapesní masky, podle zkušeností. Je-li to nezbytné
zahajte CPR.
Převezte do nemocnice nebo k doktorovi.

Požití
Okamžitě podejte sklenici vody.
První pomoc není obecně nutná. Při pochybách kontaktujte Centrum jedů nebo lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Viz část 11

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Pro akutní a krátkodobé opakované expozice silným kyselinám:
K dýchacím potížím může dojít díky otoku hltanu a expozici dýchacích cest. Nejprve ošetřete 100% kyslíkem.
Dýchací potíže mohou vyžadovat cricothyroidotomii, je-li endotracheální intubace znemožněna nadměrným otékáním.
Nitrožilní trubičky by měly být zavedeny okamžitě ve všech případech kde dojde ke zjištění poklesu oběhu.
Silné kyseliny způsobují koagulační nekrózu, charakterizovanou vznikem sraženiny (krusty) v důsledku toho, že kyselina odnímá proteinům v určitých tkáním vodu.
POŽITÍ:
Doporučené je okamžité zředění (mléko nebo voda) během 30 minut po požití.
Neprovádějte neutralizaci protože může dojít k exotermní reakci a ta může poleptání ještě zhoršit.
Pokuste se vyhnout dalšímu zvracení, protože opětovná expozice zvratkům obsahujícím kyselinu poškozuje sliznici. Omezte tekutiny na jednu, dvě sklenice pro dospělého člověka.
Uhlí není vhodné pro ošetřování poranění způsobených kyselinami.
Někteří autoři doporučují výplach do jedné hodiny po požití.
KŮŽE:
Kožní léze vyžadují značné množství slaného roztoku na opláchnutí. Ošetřete chemické popáleniny jako normální popáleniny, nepřilnavou gázou a obvazem.
Na hluboké popáleniny druhého stupně může pomoci místně nanesený sulfadiazin stříbrný.
OČI:
Zranění oka vyžaduje přetažení očního víčka a důkladně propláchnutí koutků. Proplachování by mělo trvat nejméně 20-30 minut. Nepoužívejte neutralizační činidla nebo jiné
přípravky. Doporučeno je několik litrů solného roztoku.
Cykloplegické kapky, (1% cyklopentolát pro krátkodobé užívání nebo 5% homatropin pro dlouhodobé užívání), antibiotika, vazokostrikční látky nebo umělé slzy mohou být použity v
závislosti na rozsahu poškození.
Oční kapky obsahující steroidy mohou být podávány pouze po konzultaci s očním lékařem.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Pro akutní nebo krátkodobé expozice fluoridům:
Absorpce fluoridů zažívacím traktem se může zpomalit solemi vápníku, mlékem nebo antacidy.
Fluoridové částice nebo dýmy mohou být absorbovány dýchacím traktem, 20-30% se uloží v plicních sklípkách.
Maximální koncentrace v seru se dosahuje během 30 minut po expozici; 50% projde močí během 24 hodin.
Při akutních otravách (při malém dechovém objemu nutná endotracheální intubace) sledujte dýchání a krevní tlak a puls, protože šok se může objevit bez většího varování. Sledujte
EKG; hledejte arytmii a prodloužení Q-T nebo změny T-vlny. Sledujte průběžně. Důsledně ošetřete šok isotonickým slaným roztokem (v 5% glukóze) pro obnovení krevního objemu a
zvýšení vylučování ledvinami.
Jakmile se objeví znaky hypokalemie nebo normocalcemické tetanie, dejte injekci calcium gluconátu (10 ml 10% roztoku) proti možné tachykardii.
BIOLOGICKÝ EXPOSIČNÍ INDEX (BEI)
Tyto hodnoty představují čísla určená ze vzorků zdravých pracujících, kteří byli vystaveni látce podle Expozičních Standardů (ES nebo TLV):
Determinant                        Index                         Čas vzorkování                        Komentář
Fluoridy v moči                        3 mg/gm creatinine        Před směnou                        B, NS
                                 10mg/gm creatinine        Po směně                        B, NS
B: Hodnoty pozadí, které se vyskytují u vzorků sebraných na objektech NEVYSTAVENÝCH
NS: Nespecifické číslo; naměřené rovněž po expozicích jiným látkám

ODDÍL 5 Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Pěna.
Suchý chemický prášek.
BCF (kdy to směrnice povolují).
Oxid uhličitý.
Rozprašování vody nebo mlha - pouze u velkých požárů.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Požární nekompatibilita Nic známého.

5.3. Pokyny pro hasiče

Boj proti požárům

Zavolejte hasičský sbor a sdělte jim pozici a povahu nebezpečí.
Oblečte si jen dýchací přístroje a protipožární ochranné rukavice.
Zabraňte všemi prostředky vytékání do otevřených kanálů a vodních toků.
Použijte protipožární opatření pro přilehlé okolí.
NEDOTÝKEJTE SE kontejnerů, které mohou být horké.
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Z bezpečné vzdálenosti chlaďte ohněm zasažené kontejnery vodou.
Je-li to bezpečné odstraňte kontejnery z dosahu ohně.
Po použití by mělo být vybazení pečlivě dekontaminováno.

Nebezpečí Pozáru/Exploze

Nehořlavý.
Nepředstavuje zvláštní požární riziko, přesto mohou kontejnery hořet.
Rozklad může uvolňovat toxické dýmy
fluorovodík
Může uvolňovat jedovaté dýmy.
Může uvolňovat korozivní dýmy.

ODDÍL 6 Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Viz bod 12

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Menší Rozlití

Okamžitě ukliďtě vše rozlité.
Vyhněte se vdechování par a kontaktu s kůží a očima.
Osobnímu kontaktu zabraňte používáním ochranných prostředků.
Zastavte a absorbujte to co vyteklo do písku, hlíny, inertního materiálu nebo vermikulitu.
Vytřete.
Umístěte do vhodného, označeného kontejneru pro následnou likvidaci.

VĚTŠÍ ROZLITÍ

Střední nebezpečí.
Vykliďte plochu a postavte se po větru.
Upozorněte pohotovostní oddíly a sdělte jim místo a povahu nebezpečí.
Oblečte si dýchací přístroj a ochranné rukavice.
Všemi prostředky zabraňte vytékání do drenáží a vodních zdrojů.
Zastavte únik pouze je-li to bezpečné.
Absorbujte vyteklou kapalinu do písku, zeminy nebo vermikulitu.
Posbírejte látku do označených kontejnerů pro následnou recyklaci.
Zneutralizujte/dekontaminujte zbytky.
Posbírejte pevné zbytky do utěsnitelných označených kontejnerů pro následnou likvidaci.
Omyjte plochu a zabraňte vytečení do drenáží.
Po skončení úklidových prací, před opětovným použitím nebo uskladněním dekontaminujte a vyperte veškeré ochranné oblečení a vybavení.
Jsou-li zasaženy drenáže nebo vodní zdroje, uvědomte pohotovostní oddíly.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Rady ohledně prostředků osobní ochrany jsou obsaženy v Sekci 8 SDS

ODDÍL 7 Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ

Vyhněte se osobnímu kontaktu, zahrnujíce vdechování.
Při nebezpečí expozice si oblečte ochranný oděv.
Používejte na dobře větraném místě.
Zabraňte styku s vlhkostí.
Zabraňte styku s neslučitelnými látkami
Při zacházení nejezte, nepijte a nekuřte.
Udržujte kontejnery dobře utěsněné.
Zabraňte fyzickému poškození kontejnerů.
Vždy si po používání umyjte ruce mýdlem.
Pracovní oblečení by se mělo prát odděleně. Kontaminované oblečení před opětovným použitím vyperte.
Dodržujte dobrou pracovní praxi.
Dodržujte pokyny výrobce pro skladování a zacházení.
Atmosféra by měla být pravidelně kontrolována proti stanoveným expozičním limitům, aby byly zajištěny bezpečné pracovní podmínky.

ZAMEZTE  kontaktu materiálem namořeného oblečení s pokožkou

Požárů a výbuchů, Viz bod 5

Další informace

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

Vhodný obal

Kovem obalený kanystr, Kovem obalená nádoba/ kanystr
Plastový kbelík
Barel s více obaly
Balení jak je doporučuje výrobce.
Překontrolujte zda jsou všechny kontejnery jasně označené a nepodtékají.

NEKOMPATIBILITY PŘI
SKLADOVÁNÍ

Stříbro nebo jeho soli snadno tvoří v přítomnosti kyseliny dusičné a etanolu výbušný fulminát stříbrný. Výsledný fulminát je mnohem citlivětší a
daleko silnější detonátor než fulminát rtuti. Stříbro nebo jeho sloučeniny a soli snadno tvoří v přítomnosti acetylénu a nitrometanu výbušné
sloučeniny.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz bod 1.2

ODDÍL 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
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8.1. Kontrolní parametry

Složka
DNELs
Expozice vzor Worker

PNECs
přihrádka

Nedostupný Nedostupný Nedostupný

* Hodnoty pro obecné populaci

Expoziční limity odst. OEL)

DATA PŘÍSAD

Zdroj Složka Jméno látky
Časově vážený
průměr (TWA) STEL Vrchol Poznámky

EU Konsolidovaný Orientační
seznam limitních hodnot
expozice (IOELVs)

Fluorid,
anorganický

Silver (soluble compounds as Ag) 0.01 mg/m3 Nedostupný Nedostupný Nedostupný

EU Konsolidovaný Orientační
seznam limitních hodnot
expozice (IOELVs)

Fluorid,
anorganický

Inorganic Fluorides 2.5 mg/m3 Nedostupný Nedostupný Skin

Česká republika Expoziční limity
(PEL a NPK-P)

Fluorid,
anorganický

stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag -
vdechovatelná frakce aerosolu

0.01 mg/m3 0.03 mg/m3 Nedostupný V

Česká republika Expoziční limity
(PEL a NPK-P)

Fluorid,
anorganický

fluoridy anorganické, jako F 2.5 mg/m3 5 mg/m3 Nedostupný I, B

EU Konsolidovaný Orientační
seznam limitních hodnot
expozice (IOELVs)

kyselina dusičná
… %

Nitric acid Nedostupný
2.6 mg/m3 / 1
ppm

Nedostupný Nedostupný

Česká republika Expoziční limity
(PEL a NPK-P)

kyselina dusičná
… %

kyselina dusičná 1 mg/m3 2.5 mg/m3 Nedostupný I

Nouzové limity

Složka TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

kyselina dusičná … % Nedostupný Nedostupný Nedostupný

Složka původní IDLH revidované IDLH

Fluorid, anorganický 10 mg/m3 Nedostupný

kyselina dusičná … % 25 ppm Nedostupný

VODA Nedostupný Nedostupný

Materiálové údaje

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické
kontroly

Místní odvádění splodin je většinou nezbytné. Při nebezpečí nadměrné expozice si navlečte schválený respirátor.
Správná velikost je nezbytná pro adekvátní ochranu. Respirátor s přiváděným vzduchem může být požadaván za některých okolností. Správná
velikost je nezbytná pro adekvátní ochranu. Schválený respirátor s uzavřeným okruhem (SCBA) může být požadaván za některých situací.
Zajistěte dostatečnou ventilaci skladiště nebo uzavřených skladovacích prostor. Látky znečisťující vzduch, které se uvolňují na pracovišti řídí
rychlost odvádění a ta pak určuje rychlost přivádění čerstvého cirkulujícího vzduchu, který je třeba na účinné odvádění znečisťujících látek.

Typ nečistot: Rychlost vzduchu:

Rozpouštědlo, páry, odmašťovadla apod., vypařující se ze zásobníku (stále ve vzduchu) 0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min)

aerosoly, dýmy při licích procesech, střídavé plnění kontejneru, nízkorychlostní přepravní dopravník, sváření, úlet při
rozprašování, kyselé dýmy z pokovování, moření (pomalu se uvolňuje z místa aktivního působení)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

přímé rozprašování, nanášení laku stříkáním v mělkých boxech, bubnové plnění, nakládání dopravníku, prach z
drtiček, výboj plynu (aktivně vzniká v zónách s rychlým pohybem vzduchu)

1-2.5 m/s (200-500
f/min)

mletí, abrasivní ofukování, překlápění, prach uvolňovaný rychlým pohybem kol (uvolňovaný při rychlé počáteční
rychlosti v místech s rychlým pohybem vzduchu).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Rozsah příslušných hodnot závisí na:

Dolní mez rozsahu Horní mez rosahu

1: Proudění v místnosti je minimální nebo shodné s odváděním 1: Neklidné proudění v místnosti

2: Nečistoty jsou jen málo toxické nebo jen mírně nepříjemné 2: Nečistoty o vysoké toxicitě

3: Nepravidelná, nízká produkce. 3: Vysoká produkce, silně užívaný

4: Velká digestoř nebo velký pohyb vzduchu 4: Malá digestoř - pouze místní ovládání

Jednoduchá teorie ukazuje, že rychlost vzduchu rapidně klesá se vzdáleností od ústí jednoduché přívodní trubice. Rychlost obecně klesá se
čtvercem vdálenosti od ústí (v jednoduchých případech). Proto by rychlost vzduchu měla být na ústí nastavena podle vzdálenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na výstupu fukaru by měla být např. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvádění rozpouštědel vznikajících v tanku 2
metry od ústí. Další mechanické předpoklady snížení účinnosti, vedou k tomu, že je teoretická rychlost vzduchu při instalaci nebo během užívání
násobena faktorem 10 nebo více .

8.2.2. Osobní ochrana
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Ochrana očí a obličeje

Bezpečnostní brýle s postranními štíty.
Chemicky odolné rukavice.
Kontaktní čočky představují zvláštní nebezpečí; měkké čočky mohou absorbovat dráždivé látky a všechny druhy čoček je v sobě hromadí.
NENOSTE kontaktní čočky.

Ochrana kůže Viz Ochrana rukou pod

Ochrana rukou / nohou

Navlečte si chemicky odolné rukavice, např. z PVC.
Navlečte si bezpečnostní obuv nebo holínky, např. z gumy.
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší od výrobce k výrobci. Tam, kde je chemická směs více
látek, odolnost materiálu rukavic nelze předem vypočítat a je nutno udělat před použitím. Přesný Doba průniku látek musí být získán od výrobce
ochranných rukavic and.has je třeba dodržovat při vytváření konečné rozhodnutí. Osobní hygiena je klíčovým prvkem účinné péče o ruce.
Rukavice se musí nosit na čistých rukou. Po použití rukavic je zapotřebí ruce omýt a důkladně vysuší. Doporučuje se používat neparfémovaný
zvlhčovač. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je závislá na způsobu použití. Mezi důležité faktory při výběru rukavic, patří: · Frekvenci a době
trvání kontaktu, · Chemické odolnosti materiálu rukavic, · Tloušťka rukavice a · dovednost Zvolte rukavice testovány na příslušné normy (např.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostátní ekvivalent). · Při dlouhodobém nebo často může dojít k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostátní ekvivalent doba použití nejvýše 240 minut dle EN 374) Doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 5 nebo
vyšší. · Pokud se očekává pouze krátký styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostátní ekvivalent doba použití nejvýše 60 minut podle EN 374)
Doporučuje se použít rukavici ochranné třídy 3 nebo vyšší. · Některé typy rukavic polymerů jsou méně ovlivněny pohybem, a to je třeba vzít v
úvahu při zvažování rukavice pro dlouhodobé užívání. · Znečištěné rukavice je zapotřebí vyměnit. Jak je definován v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: · Vynikající když doba použitelnosti> 480 min · Dobrá, když doba použitelnosti> 20 min · Fair, kdy doba
použitelnosti <20 min · Špatná Kdy rukavice materiál degraduje Pro všeobecné použití, rukavice s tloušťkou typicky větší než 0,35 mm, se
doporučuje. Je třeba zdůraznit, že tloušťka rukavice není nutně dobrým ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétní chemické látky, jako je
účinnost permeace rukavice bude záviset na přesném složení materiálu rukavic. Proto výběr rukavice by měly být založeny na posouzení
požadavků úkolu a znalosti přelomových časech. Tloušťka rukavic se může také měnit v závislosti na výrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto důvodu technické údaje výrobců je třeba vždy brát v úvahu, aby zajistily výběr nejvhodnější rukavici pro daný úkol. Poznámka:
V závislosti na činnosti probíhá, může být požadováno, rukavice různé tloušťky pro konkrétní úkoly. Například: · Může být požadováno, tenčí
rukavice (až do 0,1 mm nebo méně), kde je zapotřebí vysoká manuální zručnost. Nicméně, tyto rukavice jsou jen pravděpodobné, že dávají
krátkou ochranu dobu a za normálních okolností jen pro aplikace na jedno použití, a pak zlikvidovat. · Silnější rukavice (až do 3 mm nebo více)
mohou být vyžadovány tam, kde je mechanická (stejně jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propíchnutí potenciál Rukavice se musí
nosit na čistých rukou. Po použití rukavic je zapotřebí ruce omýt a důkladně vysuší. Doporučuje se používat neparfémovaný zvlhčovač.

Osobní ochrana Ostatní viz níže ochranu

Jiné ochranné

Kombinéza.
Zástěra z P.V.C.
Bariérový krém.
Čistící krém.
Sada pro vymývání očí.

Ochrana dýchacích cest

Filtr částic s dostatečnou kapacitou. (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:001, ANSI Z88 nebo národní ekvivalent)

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Viz bod 12

ODDÍL 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Clear colourless liquid with no odour; mixes with water.

Fyzikální stav kapalina Relativní hustota (voda= 1) Nedostupný

VŮNĚ Nedostupný
Rozdělovací koeficient

n-oktanol / voda
Nedostupný

Prahová hodnota zápachu Nedostupný Teplota samovznícení (°C) Neaplikovatelný

pH (jako dodané) Nedostupný teplota rozkladu Nedostupný

Bod tání / tuhnutí (° C) Neaplikovatelný Viskozita (cSt) Nedostupný

Počáteční bod varu a varu (°
C)

Nedostupný Molekulová váha (g/mol) Neaplikovatelný

Bod vzplanutí (°C) Neaplikovatelný Chuť Nedostupný

Rychlost odpařování Nedostupný Not Available Výbušné vlastnosti Nedostupný

Hořlavost Neaplikovatelný Oxidační vlastnosti Nedostupný

Horní mez výbuchu (%) Neaplikovatelný
Povrchové napětí (dyn/cm or

mN/m)
Nedostupný

Spodní mez výbušnosti (%) Neaplikovatelný Těkavá složka (%obj) Nedostupný

Tlak par (kPa) Nedostupný Třída plynů Nedostupný

Rozpustnost ve vodě mísitelný pH ve formě roztoku (1%) Nedostupný

Hustota par (vzduch = 1) Nedostupný VOC g/L Nedostupný

nanoforma rozpustnost
Nanoforma částic

Charakteristika

Velikost částic

9.2. Další informace

Nedostupný

ODDÍL 10 Stálost a reaktivita
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10.1.Reaktivita Viz kapitola 7.2

10.2. Chemická stabilita
Přítomnost nevhodných, neslučitelných látek.
Produkt je považován za stabilní.
Nebude docházet k nebezpečné polymeraci.

10.3. Možnost nebezpečných
reakcí

Viz kapitola 7.2

10.4. Podmínky, kterým je
třeba zabránit Viz kapitola 7.2

10.5. Neslučitelné materiály Viz kapitola 7.2

10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu

Viz bod 5.3

ODDÍL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Vdechnuto

Vdechování par nebo aerosolů (mlhy, dýmů), které se tvoří během běžného zacházení, může mít toxické účinky.
Tato látka dráždí u nekterých osob dýchací systém. Odpoved tela na takové podráždení zpusobuje další poškození plic.
Akutní úcinky vdechování fluoridu zahrnují podráždení nosu a hrdla, kašel a nepríjemný pocit hrudi. Jediné akutní predávkování muže dokonce
vyvolat krvácení z nosu. Již existující dýchací potíže jako je rozedma, zánet prudušek se mohou po expozici ješte zhoršit. Z expozice muže
vzniknout pracovní astma.
Kyselé leptavé látky dráždí dýchací system, vyvolávají kašel, dušení a poškození sliznic. Mohou vyvolat závrať, bolest hlavy, nevolnost a slabost.
Dochází k otoku plic a to buď okamžitě nebo s prodlevou; příznaky zahrnují tlak na hrudi, krácení dechu, pěnivé hleny a kyanózu. Nedostatek
kyslíku způsobuje smrt několik hodin po propuknutí.

Požití

Látka nevyvolává po požití žádné nežádoucí úcinky na zdraví (klasifikováno EC Directives využívající zvírecí modely). Nicméne nežádoucí
systemické úcinky byly pozorovány na zvíratech po expozici minimálne jedním zpusobem a proto dobrá hygienická praxe vyžaduje, aby byly
expozice co nejmenší.
Fluorid zpusobuje prudkou ztrátu vápníku v krvi, symptomy se objevují po nekolika hodinách a zahrnují bolavé a neohebné svaly na predních
koncetinách. Nastává kardiovaskulární kolaps, který muže zpusobit smrt, zvýšený srdecní rytmus a jiné nepravidelnosti srdecního rytmu. Muže
být ovlivnen mozek a ledviny. Další toxické úcinky zahrnují bolest hlavy, zvýšenou tvorbu slin, cukání ocní bulvy a roztažené zornice, letargii,
otupelost, koma a zrídka krece.
Požití kyselých žíravin způsobuje pálení v ústech a okolí, v hrdle a jícnu. Patrná je okamžitá bolest při polykání a mluvení. Otečení hrtanové
příklopky může způsobit obtížné dýchání, které ústí v dušení. Prudší expozice mohou vést ke zvracení krve a hustých hlenů, šok, abnormálně
nízký krevní tlak, kolísavý puls, mělké dýchání a studenou vlhkou kůži, zánět žaludeční stěny a zanícení tkáně v jícnu. Neléčený šok může
případně vést k selhání ledvin. Prudké připady mohou vést k protržení žaludku a dutiny břišní s následnou infekcí, strnulostí a horečkou. Mohou
se objevit prudká zúžení jícnu nebo zúžení vrátníku; to se může objevit okamžitě nebo se zpožděním několika týdnů až let. Může nastat koma a
křeče, následované smrtí díky infekci v dutině břišní, ledvinách nebo plicích.

Styk s kůží

Pri styku s kuží vyvolává tato látka u nekterých osob zanícení.
Materiál může zvýšit riziko vzniku kožního onemocnění.
Fluoridy jsou snadno absorbovány kuží a zpusobují odumírání mekkých tkání a narušují kosti.
Hojení je zdlouhavé a odumírání kuže muže pokracovat a šírit se pod kuží.
Styk kůže s kyselými leptajícími látkami může způsobit bolest a popáleniny; ty mohou být na různých místech různě hluboké a mohou se pomalu
hojit za vzniku zjizvené tkáně.
Otevřené rány, odřená či poškozená pokožka by neměla být vystavena tomuto materiálu.
Vniknutí do krevního řečiště, například řeznou ránou, oděrkami nebo lézemi, způsobuje systemické poškození a zdraví škodlivé účinky. Před
použitím látky ověřte, že jsou všechna vnější poranění správně ochráněna.

Okem

U nekterých jedincu tato látka dráždí a poškozuje oci.
Podráždění oči může vyvolat silnou produkci slz (slzení).
Přímý kontakt kyselé žíraviny s očima může vyvolat bolest, slzy, citlivost na světlo nebo pálení. Lehké popáleniny epitelu se obecně zahojí rychle
a kompletně. Těžké popáleniny způsobují dlouhotrvající a možná i nevratná poškození. Navenek nemusí být popálenina patrná i několik týdnů po
kontaktu. V krajním případě se rohovka může zakalit, což vede k úplné slepotě.

Chronický

Dlouhotrvající expozice může vést k onemocnění dýchacích cest, které zahrnuje potíže s dýcháním a související problémy celého těla.
Akumulace této látky je v lidském těle pravděpodobná, po opakovaných nebo dlouhotrvajících příležitostných expozicích se může stát
předmětem zájmu.
Prílišná expozice anorganickým fluoridum zpusobuje fluorózu, která zahrnuje známky bolesti a ztuhlosti kloubu, odbarvení zubu, nevolnost a
zvracení, nechutenství, prujem nebo zácpu, ztrátu hmotnosti, anémii, slabost a obecnou nepohodu. Rovnež se muže dostavit casté mocení a
žízen. Muže se objevit zarudlost, svedení a alergii podobné zanícení kuže a ústní dutiny. Ovlivnen muže být centrální nervový systém.
Opakované nebo prodloužené expozice kyselinám mohou vést k narušení zubu, otékání a/nebo tvorbe vredu na výstelce úst. Casto se objevuje
podráždení dýchacích cest doprovázené kašlem a zanícení plicních tkání. Chronické expozice mohou vést k zanícení kuže nebo spojivek.
Chronické expozice stríbrným solím mohou zpusobit trvalé popelave šedé odbarvení kuže, spojivek a vnitrních orgánu. Objevuje se strední
chronická bronchitida.

11.2.1. Endokrinní Properties rozvrat

Nedostupný

Riva Star Aqua (Riva Star
Aqua Step 1 and Riva Star

Step 2)

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Nedostupný Nedostupný

Fluorid, anorganický
TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Nedostupný Nedostupný

kyselina dusičná … %

TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Inhalace(Rat) LC50; 0.13 mg/L4h[2] Kůže: žádný nepříznivý účinek pozorován (nedráždí)[1]

Oční: pozorovaným nežádoucím účinkem (dráždivý)[1]

VODA
TOXICITA DRÁŽDĚNÍ

Orální(Rat) LD50; >90000 mg/kg[2] Nedostupný
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Legenda:  – Data buď není k dispozici nebo nevyplňuje kritéria pro klasifikaci
 – Údaje potřebné, aby klasifikace k dispozici

Legenda: 1 Hodnota získaná z Evropy ECHA registrovaných látek -.. Akutní toxicita 2. Hodnota získaná z bezpečnostního listu výrobce, pokud není
uvedeno jinak, údaje získané z RTECS - Registr toxického účinku chemických látek

KYSELINA DUSIČNÁ … %

Materiál muže být prudce dráždivý pro oci, to zpusobuje silné zanícení. Opakované nebo prodloužené expozice dráždivým látkám mohou vyvolat
zánet spojivek.
Látka muže vyvolat podráždení dýchacího systému, to muže vést k poškození plic a snížené funkci plic.
Pri prodloužené nebo opakované expozici muže látka vyvolávat prudké podráždení kuže a pri styku s kuží muže vyvolávat zarudlost, otékání,
vznik puchýrku, šupinatení a ztluštení kuže. Opakované expozice muže vést ke vzniku puchýru.

Riva Star Aqua (Riva Star
Aqua Step 1 and Riva Star

Step 2) & FLUORID,
ANORGANICKÝ & KYSELINA

DUSIČNÁ … %

Po expozici materiálem se mohou objevit příznaky podobné astma trvajicí měsíce nebo dokonce roky. Důsledkem může vzniknout nealergická
onemocnění známé jako reaktivní dysfunkce dýchacích cest (RADS), ke které může dojít po vystavení vysoké koncentrace vysoce dráždivé
látky. Hlavní kritéria pro diagnózu RADS. Hlavní kritéria pro diagnózu RADS zahrnují nepřítomnost předchozího onemocnění dýchacích cest u
neatopického jedince, s náhlým počátkem přetrvávání příznaků astmatu, ke kterému dochází během několika minut až hodin dokumentovaného
jedince po vystavení dráždivé látky. Ostatní kritéria pro diagnózu RADS patří reverzibilní proudění vzduchu při funkčním vyšetření plic, středně
těžká až těžká bronchiální hyperreaktivita při testování na metacholin a minimální lymfocytárního zánětu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v
návaznosti s inhalací dráždivé látky je časté onemocnění v souvislosti s koncentrací a dobou trvání jejího vystavení. Na druhé straně, bronchitida
je onemocnění nastávající v důsledku expozice vysoké koncentrace dráždivé látky (často částic), avšak po expozici je zcela reverzibilní. Tato
porucha se vyznačuje problémy s dýcháním, kašlem a produkce hlenu.

FLUORID, ANORGANICKÝ &
VODA

Žádná významná akutní toxikologická data identifikovány rešerší.

Akutní toxicita Karcinogenita

Podráždění / poleptání kůže rozmnožovací

Vážné poškození očí /
podráždění očí STOT - jednorázová expozice

Respirační nebo kožní
senzibilizace

STOT - opakovaná expozice

Mutagenita Nebezpečnost při vdechnutí

ODDÍL 12 Ekologické informace

12.1. Toxicita

Riva Star Aqua (Riva Star
Aqua Step 1 and Riva Star

Step 2)

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

Fluorid, anorganický

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

kyselina dusičná … %

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

NOEC(ECx) 16h korýš 0.276mg/L 4

LC50 96h Ryba 0.186mg/L 4

EC50 48h korýš 490mg/l 2

VODA

Koncový
bod

Doba trvání zkoušky (hodiny) Druh Hodnota zdroj

Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

Legenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite
V3.12 (QSAR) - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment
Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NEVYLÉVEJTE do kanálu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Složka Perzistence: Voda/Půdní Perzistence: Vzduch

VODA NÍZKÝ NÍZKÝ

12.3. Bioakumulační potenciál
Složka bioakumulace

VODA NÍZKÝ (LogKOW = -1.38)

12.4. Mobilita v půdě
Složka Mobilita

VODA NÍZKÝ (KOC = 14.3)

12.5.Výsledky posouzení PBT a vPvB

P B T
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14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

P B T

Příslušné údaje jsou k dispozici Neaplikovatelný Neaplikovatelný Neaplikovatelný

PBT splněny? Neaplikovatelný Neaplikovatelný Neaplikovatelný

12.6. Endokrinní Properties rozvrat

Nedostupný

12.7. Jiné nepříznivé účinky
Nedostupný

ODDÍL 13 Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Katalog / balení likvidaci

Abyste zabránili dalšímu užívání proražených kontejnerů, zakopejte je na autorizovaných skládkách odpadu.
Legislativa řešící požadavky na odstraňování odpadů, se může lišit podle země, státu a / nebo území. Každý uživatel se musí řídit zákony
působící v jeho oblasti. V některých oblastech je třeba některé odpady sledovat. Hierarchie jejich kontroly se zdá být společná - uživatel by měl
zkoumat nakládání s odpady a snažit se o jejich:

Snížení
Znovupoužití
Recyklování
Likvidaci (pokud není možno jinak)

Daný materiál může být recyklován, jestliže nebyl kontaminován a není-li možné jeho znovupoužití. V případě, že byl kontaminován, je možná
jeho kultivace filtrací, destilací nebo jinými prostředky. Měla by být zohledněna životnost daného materiálu. Mějte na paměti, že vlastnosti
materiálu se mohou měnit a jejich recyklace nebo opětovné použití nemusí být vždy vhodné.

ZAMEZTE  úniku znečištěné vody z čistícího procesu, nebo čistících pomůcek do kanalizace.

Před likvidací znečištěné vody může být nutné její shromáždění, pro následné ošetření.

Ve všech případech, likvidace znečištěné vody podléhá místním zákonům a předpisům, které by měly být považovány za nejdůležitější.

V případě pochybností se obraťte na příslušný orgán.
Recyklujte kdykoli je to možné.
Konzultujte podmínky recyklace s výrobcem nebo s místním nebo regionálním úřadem pro nakládání s odpadem pokud není nalezen vhodný
postup nebo místo pro likvidaci.
Zničení: spálení na schválené skládce nebo zpopelnění ve schválené aparatuře (po smíchání s vhodným hořlavým materiálem).
Dekontaminujte prázdné obaly. Dodržujte všechny bezpečnostní postupy dokud nejsou obaly čisté a zničené.

Odpady možnosti léčby Nedostupný

Možnosti odpadních vod Nedostupný

ODDÍL 14 Informace pro přepravu

Požadovaný štítek

Látka znečišt' ující moře ne

Pozemní doprava (ADR): NEREGULIUOJAMAS PAGAL JT KODĄ PAVOJINGŲ GAMINIŲ TRANSPORTAVIMUI

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Třída Neaplikovatelný

Podriziko Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Stanovení rizika (Kemler) Neaplikovatelný

Kod klasifikace Neaplikovatelný

Etiketa Neaplikovatelný

Zvláštní nařízení Neaplikovatelný

omezené množství Neaplikovatelný

Kód omezení tunelu Neaplikovatelný

Letecká přeprava (ICAO-IATA / DGR): NEREGULIUOJAMAS PAGAL JT KODĄ PAVOJINGŲ GAMINIŲ TRANSPORTAVIMUI

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

ICAO/IATA-třida Neaplikovatelný

ICAO/IATA Subrisk Neaplikovatelný

ERG kod Neaplikovatelný
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14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

14.1. Číslo OSN

14.2. Náležitý název OSN pro
zásilku

14.3. Třída/třídy
nebezpečnosti pro
přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6. Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Zvláštní nařízení Neaplikovatelný

Nákladní pouze Pokyny pro balení Neaplikovatelný

Cargo pouze Maximální ks / balení Neaplikovatelný

Osobní a nákladní Pokyny pro balení Neaplikovatelný

Osobní a nákladní Maximální ks / balení Neaplikovatelný

Osobní a dopravní letoun Ltd Qty Pkg Inst Neaplikovatelný

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack Neaplikovatelný

Přeprava po moři) (IMDG-Code / GGVSee): NEREGULIUOJAMAS PAGAL JT KODĄ PAVOJINGŲ GAMINIŲ TRANSPORTAVIMUI

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

IMDG-třída Neaplikovatelný

IMDG Subrisk Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

EMS-skupina Neaplikovatelný

Zvláštní nařízení Neaplikovatelný

Omezen, Mno stv¡ Neaplikovatelný

Vnitrozemská vodní doprava (ADN): NEREGULIUOJAMAS PAGAL JT KODĄ PAVOJINGŲ GAMINIŲ TRANSPORTAVIMUI

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Neaplikovatelný

Kod klasifikace Neaplikovatelný

Zvláštní nařízení Neaplikovatelný

Omezen, Mno stv¡ Neaplikovatelný

Potřebné vybavení Neaplikovatelný

Požární kužele číslo Neaplikovatelný

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC
Neaplikovatelný

14.8. Hromadná přeprava v souladu s přílohou V MARPOL a IMSBC zákoníku
Identifikace látky nebo
přípravku Skupina

Fluorid, anorganický Nedostupný

kyselina dusičná … % Nedostupný

VODA Nedostupný

14.9. Hromadná přeprava v souladu s ICG zákoníku
Identifikace látky nebo
přípravku Typ lodě

Fluorid, anorganický Nedostupný

kyselina dusičná … % Nedostupný

VODA Nedostupný

ODDÍL 15 Informace o předpisech

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

Fluorid, anorganický se nachází na následujícím seznamu regulací
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Česká republika Expoziční limity (PEL a NPK-P)
EU Konsolidovaný Orientační seznam limitních hodnot expozice (IOELVs)
Evropa ES zásob

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) - agentura IARC klasifikovány
monografie

kyselina dusičná … % se nachází na následujícím seznamu regulací
Česká republika Expoziční limity (PEL a NPK-P)
EU Konsolidovaný Orientační seznam limitních hodnot expozice (IOELVs)
Evropa ES zásob

Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)
Evropská Unie (EU) Nařízení (ES) Č. 1272/2008 o Klasifikaci, Označování a Balení
Látek a Směsí - Příloha VI

VODA se nachází na následujícím seznamu regulací

Evropa ES zásob Evropská unie - evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS)

Tento bezpečnostní list je v souladu s těmito právními předpisy EU a jejích úprav - pokud je to použitelné -: Směrnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
/ EU; Nařízení Komise (EU) 2020/878; Nařízení Rady (ES) č 1272/2008 aktualizovaná přes ATPS.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Dodavatel u této látky/směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

ECHA SHRNUTÍ

Složka CAS číslo Indexové číslo ECHA dokumentace

Fluorid, anorganický 7775-41-9 Nedostupný Nedostupný

Harmonizace (C & L Inventory) Třída nebezpečnosti a kategorie kód (y) Piktogramy Signal Word kód (y) Standardní věta o nebezpečnosti kód (y)

1 Skin Corr. 1B GHS05; Dgr H314

2 Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1 GHS05; Dgr; GHS09; GHS07 H314; H302; H312; H332; H400

Harmonizace Kód 1 = Nejrozšířenější klasifikace. Harmonizace Code 2 =  nejpřísnější klasifikace.

Složka CAS číslo Indexové číslo ECHA dokumentace

kyselina dusičná … % 7697-37-2 007-004-00-1|007-030-00-3 01-2119487297-23-XXXX|01-2119987992-14-XXXX|01-2120763162-60-XXXX

Harmonizace (C & L Inventory) Třída nebezpečnosti a kategorie kód (y) Piktogramy Signal Word
kód (y)

Standardní věta o nebezpečnosti kód
(y)

1 Ox. Liq. 3; Skin Corr. 1A GHS03; GHS05; Dgr H272; H314

2
Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; Acute Tox. 1; Flam. Liq.
2; Narc. STOT SE 3; Repr. 1B; STOT SE 1; Acute Tox. 4; Ox.
Liq. 1; Asp. Tox. 1; STOT RE 1

GHS03; GHS05; GHS06; Dgr;
GHS09; GHS07; GHS02;
GHS08

H290; H314; H318; H271; H330; H335;
H225; H336; H360; H370; H304; H372;
H302

Harmonizace Kód 1 = Nejrozšířenější klasifikace. Harmonizace Code 2 =  nejpřísnější klasifikace.

Složka CAS číslo Indexové číslo ECHA dokumentace

VODA 7732-18-5 Nedostupný Nedostupný

Harmonizace (C & L Inventory) Třída nebezpečnosti a kategorie kód (y) Piktogramy Signal Word kód (y)
Standardní věta o nebezpečnosti kód
(y)

1 Není klasifikováno není k dispozici není k dispozici

2
Flam. Liq. 3; Acute Tox. 3; Skin Corr. 1A; Acute
Tox. 2

GHS05; GHS07; Dgr; GHS02; Wng;
GHS06

H318; H226; H314; H301; H411

Harmonizace Kód 1 = Nejrozšířenější klasifikace. Harmonizace Code 2 =  nejpřísnější klasifikace.

National stav zásob

Chemické inventář Status

Austrálie - AIIC / Austrálie
neprůmyslové použití Ano

Canada -  DSL Ne (Fluorid, anorganický)

Canada - NDSL Ne (kyselina dusičná … %; VODA)

China - IECSC Ne (Fluorid, anorganický)

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Ano

Japan - ENCS Ano

Korea - KECI Ano

New Zealand - NZIoC Ano

Philippines - PICCS Ne (Fluorid, anorganický)

USA - TSCA Ano

Taiwan - TCSI Ano

Mexico - INSQ Ne (Fluorid, anorganický)

Vietnam - NCI Ano

Rusko - FBEPH Ano

Legenda:
Ano = Všechny složky jsou v inventáři
No = Jeden nebo více CAS uvedené složky nejsou v inventáři a nejsou osvobozeny od výpis (viz konkrétní složky v závorce)

ODDÍL 16 Další informace

Verze Ne: 2.4.3.1 Stránka 11 je 12

Riva Star Aqua (Riva Star Aqua Step 1 and Riva Star Step 2)

Datum vydání: 15/09/2020

Vytiskni datum: 28/04/2021

Pokračoval...



Datum revize 15/09/2020

počáteční datum 07/05/2020

Kódy plný text rizika a nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H311 Toxický při styku s kůží.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky .

H370 Způsobuje poškození orgánů .

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

není k dispozici

Souhrn verze SDS

Verze Date of Update Sekce byly aktualizovány

0.4.1.1 14/09/2020 přísady, název

0.4.3.1 22/04/2021 Změna nařízení

Další informace

SDS je nástroj, o nebezpečnosti a měly by být použity na pomoc při posuzování rizik. Mnoho faktorů určit, zda vykázané rizika jsou rizika na pracovišti nebo další nastavení. Rizika
mohou být stanoveny odkazem na scénářů expozice. Rozsahu používání, je nutno považovat frekvence používání a současných nebo dostupných technických kontrol.

Definice a zkratky

PC-TWA: přípustná koncentrace-časově vážený průměr
PC-STEL: přípustná koncentrace-Limit krátkodobé expozice
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků
STEL: Limit krátkodobé expozice
Teel: Dočasné Emergency Limit expozice.
IDLH: bezprostředně ohrožují život nebo zdraví koncentrací
OSF: Zápach Safety Factor
NOAEL: Ne pozorovaná hladina negativního účinku
LOAEL: nejnižší pozorovaná hladina negativního účinku
TLV: Threshold Limit Value
LOD: mez detekce
OTV: Zápach prahová hodnota
BCF: biokoncentrační faktory
BEI: Index biologických expozičních

Informace uvedené v bezpečnostním listu jsou založené na datech považovanych za správné , však žádná záruka není vyjádřena ani předpokládána , pokud jde o správnost údajů a
vysledků , které mají byt získány z jejich použití.

Other information:
Prepared by: SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia
Phone Number: +61 3 8727 7111
Department issuing SDS: Research and Development
Contact: Technical Director
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