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Příloha 1 Aspekty, které je třeba zvážit při používání harmonizovaných klasifikací Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 
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Příloha 2 Srovnání detailních změn směrnic DSD/DPD se nařízením CLP Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

Užívané pojmy Směrnice DSD / DPD Nařízení CLP 

Směs(i) Pojem ve směrnici PD 

nepoužívaný; shodný 

s definicí „přípravku“ ve 

směrnici DPD 

(článek 2 směrnice DPD). 

Tento pojem znamená totéž co  

„přípravek“ ve směrnici DPD;  

Definice: „směs nebo roztok  

složený ze dvou nebo více 

látek“  

(čl. 2 odst. 8 nařízení CLP)  

Definice směsi podle nařízení  

CLP se jen nepatrně liší od 

definice stanovené v systému 

UN GHS, takže ji lze dobře 

použít i mimo EU.  

Přípravek 

(přípravky) 

definice: „Směsi nebo roztoky 

složené ze dvou nebo více 

látek“ 

(článek 2 směrnice DPD) 

Pojem nepoužívaný v nařízení 

CLP; shodný s definicí 

„směsi“ v nařízení CLP 

Nebezpečný 

(„hazardous“) 

Pojem není používán ve 

směrnicích DSD ani DPD. 

Látka nebo směs, která splňuje 

kritéria týkající se fyzikální 

nebezpečnosti, nebezpečnosti 

pro zdraví nebo nebezpečnosti 

pro životní prostředí, 

stanovená v příloze I nařízení 

CLP, je nebezpeční (článek 3 

nařízení CLP) 

Nebezpečný 

(„dangerous“) 

Látky nebo směsi, které 

splňují kritéria kategorií 

nebezpečí stanovené v čl. 2 

odst. 2 směrnice DSD. 

Pojem není používán 

v nařízení CLP; nařízení 

REACH a další právní akty 

Společenství budou odkazovat 

na konkrétní klasifikace 

nařízení CLP, které odrážejí 

původní rozsah platnosti slova 

„nebezpečný (dangerous)“. 

Kategorie nebezpečí Podstata nebezpečnosti 

(nebezpečí) látky nebo 

přípravku. 

Pojem není používán 

v nařízení CLP; nařízení 

REACH a další právní akty 

Společenství budou odkazovat 

na konkrétní klasifikace 

nařízení CLP, které odrážejí 

původní rozsah platnosti slova 

„nebezpečný (dangerous)“. 

Třída nebezpečnosti / Pojem není používán ve Povaha / závažnost fyzikální 
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kategorie nebezpečnosti 

(nařízení CLP) 

směrnicích DSD / DPD. nebezpečnosti, nebezpečnosti 

pro zdraví nebo životní 

prostředí (čl. 2 odst. 1 a čl. 2 

nařízení CLP) 

Označení nebezpečnosti Stručný popis rizika 

(nebezpečí), které látka 

představuje. 

Například „výbušný“ nebo 

„žíravý“. 

V nařízení CLP nemá 

ekvivalent, 

Symbol nebezpečnosti Obrátkové znázornění 

nebezpečí, které představují 

nebezpečné látky a směsi 

(příloha II ke směrnici DSD). 

Tento symbol například 

označuje oxidující látku nebo 

přípravek. 

 

                 
 

Pojem není v nařízení CLP 

používán ve stejném smyslu; 

místo toho se používá 

„výstražný symbol“. Pojem 

analogický, ale ne vždy 

shodný s výstražnými symboly 

používanými podle nařízení 

CLP. 

Tento výstražný symbol 

například označuje oxidující 

látku nebo přípravek. 

             
 Mnoho výstražných symbolů dle nařízení CLP je podobných, 

ale nikoli shodných se symboly, které souvisejí s určitými 

kategoriemi nebezpečnosti podle směrnic DSD a DPD. 

Výstražný symbol 

nebezpečnosti 

(Viz „Symbol 

nebezpečnosti“) 

Pojem není ve směrnici DSD 

používán; místo něj se používá 

pojem „symbol 

nebezpečnosti“. Pojem 

analogický, ale nikoliv shodný 

se symboly nebezpečnosti 

používanými podle směrnic 

DSD a DPD.  

Složené grafické zobrazení  

obsahující symbol a další  

grafické prvky, například  

orámování, vzor pozadí nebo  

barvu, jež mají sdělovat  

specifické informace o daném  

druhu nebezpečnosti (čl. 2  

odst. 3 nařízení CLP) 

Signální slovo Nemá protějšek ve směrnici 

DSD ani DPD. 

Slova „nebezpečí“ nebo 

„varování“ se používají 

k označení míry závažnosti 

nebezpečnosti (čl. 2 odst. 4 

nařízení CLP). 

Věta označující riziko 

(R-věta) 

Označení vnitřní nebezpečnosti 

(článek 23 směrnice DSD, 

uvedené v příloze III ke směrnici 

DSD).  

 

Například, R38: Dráždící kůži.  

Pojem není v nařízení CLP 

používán; místo něj se používá 

pojem „pokyny pro bezpečné 

zacházení“. Pojem analogický, 

ale ne vždy shodný s pokyny 

pro bezpečné zacházení, které 
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jsou používány podle nařízení 

CLP. 

 

Například P102: Uchovávejte 

mimo dosah dětí. 

Standardní věta o 

nebezpečnosti  

 

Pojem není ve směrnicích DSD 

/DPD používán; místo něj se 

používá pojem „R-věta“. Pojem 

analogický, ale nikoliv shodný s 

R-větami používanými podle 

směrnice DSD (článek 23 

směrnice DSD uvedený v příloze 

III ke směrnici DSD).  

 

Například, R38: Dráždící kůži.  

Standardní věty o nebezpečnosti 

popisují povahu nebezpečnosti 

látky nebo směsi, včetně míry 

nebezpečnosti tam, kde je to 

vhodné (čl. 2 odst. 5 nařízení 

CLP).  

 

Například, H315: Dráždí kůži.  

Standardní pokyny pro 

bezpečné zacházení  

(S-věta)  

Věty týkající se bezpečného 

používání látky (článek 23 

směrnice DSD uvedené v příloze 

IV směrnice DSD).  

Například S2: Uchovávejte 

mimo dosah dětí.  

Pojem není v nařízení CLP 

používán; místo něj se používá 

pojem „pokyny pro bezpečné 

zacházení“. Pojem analogický, 

ale ne vždy shodný s pokyny pro 

bezpečné zacházení, které jsou 

používány podle nařízení CLP.  

Například P102: Uchovávejte 

mimo dosah dětí.  

Pokyny pro bezpečné 

zacházení  

 

Pojem není ve směrnici DSD ani 

DPD používán; místo něj se 

používá pojem „S-věta“. Pojem 

je analogický, nikoliv však vždy 

zcela shodný s S-větami podle 

směrnice DSD (článek 10 

směrnice DSD).  

Například S2: Uchovávejte 

mimo dosah dětí.  

Popis jednoho nebo více 

opatření doporučených pro 

minimalizaci nebo prevenci 

nepříznivých účinků 

způsobených expozicí dané 

nebezpečné látce nebo směsi v 

důsledku jejího používání (čl. 

2 odst. 6 nařízení CLP).  

Například P102: Uchovávejte 

mimo dosah dětí.  

Dodavatel  

 
Pojem není používán ve směrnici 

DSD ani DPD.  

 

Jakýkoli výrobce, dovozce, 

následný uživatel nebo 

distributor, který uvádí na trh 

látku samotnou nebo 

obsaženou ve směsi anebo 

směs (čl. 2 odst. 26 nařízení 

CLP), viz také oddíl 2 těchto 

pokynů.  

 

Látka / látky  

 
Chemické prvky a jejich 

sloučeniny v přírodním stavu 

nebo získané výrobním 

procesem, včetně všech 

přídatných látek nutných k 

Chemický prvek a jeho 

sloučeniny v přírodním stavu 

nebo získané výrobním 

procesem, včetně všech 

přídatných látek nutných k 
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uchování stability směsí a všech 

nečistot vznikajících v použitém 

procesu, avšak s vyloučením 

všech rozpouštědel, která lze 

oddělit bez ovlivnění stability 

látky nebo změny jejího složení 

(článek 2 směrnice DSD).  

 

uchování jeho stability a všech 

nečistot vznikajících v použitém 

procesu, avšak s vyloučením 

všech rozpouštědel, která lze 

oddělit bez ovlivnění stability 

látky nebo změny jejího složení 

(čl. 2 odst. 7 nařízení CLP).  
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Příloha 3 Bezpečnostní list dicyklohexylamin technický Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  

1.1 Identifikátor výrobku 

Chemický název:     Dicyklohexylamin 

Registrační číslo:  01-2119493354-33-0000 

Číslo CAS:              101-83-7 

Číslo ES (EINECS):  202-980-7   

Indexové číslo:       612-066-00-3   

Další názvy látky:    Dodecahydrodiphenylamin 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky: Pouţívá se především v gumárenském průmyslu a při výrobě antikorozních 
přípravků (přehled expozičních scénářů uveden v Příloze č. 1). 

Nedoporučená použití: Není specifikováno.  

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Název: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Jméno nebo obchodní jméno: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo: Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika 

Identifikační číslo: 26019388 

Telefon: +420 596 641 111 

Fax:      +420 596 642 040 

e-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: zsvobodova@bc-mchz.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo společnosti: +420 596 643 221 nebo 596 620 794 nepřetrţitě 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Telefon nepřetrţitě: +420 224 919 293 nebo 224 915 402, fax +420 224 914 570 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

Acute Tox. 3; H301 Toxický při poţití. 

Acute Tox. 3; H311 Toxický při styku s kůţí. 

Skin Corr. 1B; H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

Aquatic Acute 1; H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1; H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Podle Směrnice Rady 67/548/EHS: 

T; R24 Toxický při styku s kůţí. 

T; R25 Toxický při poţití. 

C; R34 Způsobuje poleptání. 
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N; R50-53 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:  
Toxický při poţití a při styku s kůţí. Páry dráţdí a poškozují oči, dýchací cesty a kůţi a mohou 
vést aţ k otoku hrtanu a plic. Tekutina velmi silně dráţdí oči a kůţi.  

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: 
Hořlavý. Nebezpečný pro ţivotní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy.  

2.2 Prvky označení 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

Výstraţné symboly: 

   

GHS05                    GHS06                   GHS09 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:  

H301+H311 Toxický při poţití nebo při styku s kůţí. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P-věty:  

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

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

P405 Skladujte uzamčené. 

P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 

2.3 Další nebezpečnost 

Látka není zařazena jako perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní, 
velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/EC. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

Chemický název Dicyklohexylamin 

Indexové číslo 612-066-00-3   

Číslo ES 202-980-7  
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Číslo CAS 101-83-7 

Obsah látky (v % hm.) min. 98,5 

Synonyma Dicyklohexanamin, Dodecahydrodiphenylamin 

Nečistoty: < 1 % hm., CMR nečistoty < 0,1 % hm. 

3.2 Směsi 

Jedná se o chemickou látku. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci  

Při nadýchání: Vynést postiţeného na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, event. ho převléci, je-li 
látkou, zasaţen oděv. V případě nutnosti provést výplach ústní dutiny, případně nosní dutiny, 
vodou. Zajistit postiţeného proti prochladnutí a přivolat lékařskou pomoc! 

Při styku s kůží: Okamţitě svléknout potřísněný oděv (sundat hodinky, prstýnky, jsou-li v místě 
zasaţení kůţe), potřísněný oděv nepřetahovat přes obličej! Oplachovat zasaţenou pokoţku 
proudem pokud moţno teplé vody (asi 30 – 35 °C) po dobu 10 – 30 minut a dbát, aby odtékající 
voda nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány. Nepouţívat kartáč, mýdlo ani 
neutralizaci! Zasaţené místo překrýt sterilním obvazem, nepouţívat ţádné masti ani léčiva. 
Chránit postiţeného proti prochladnutí. Okamţitě přivolat lékaře! 

Při zasažení očí: Co nejrychleji a co nejdůkladněji vyplachovat oči proudem tekoucí vody po 
dobu 10 - 30 minut, a to směrem od vnitřního koutku k zevnímu koutku oka (aby voda 
nestékala do druhého nepostiţeného oka, k ústům a nosu). Nikdy nepouţívat ţádné 
neutralizační roztoky! Pokud má postiţený křečovitě sevřené víčko, je na místě i rozumná míra 
násilí k jeho rozevření. Má-li kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout. Vţdy odeslat postiţeného 
k očnímu lékaři! 

Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zaţívacího traktu!!! 
Hrozí perforace jícnu i ţaludku! OKAMŢITĚ VYPLÁCHNOUT ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DÁT 
VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku ţíraviny.  

Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a 
nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice 
nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat 
plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a 
případné vdechnutí žíravin do plic).  

K pití se postiţený nesmí nutit, zejména má-li jiţ bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě 
nechat postiţeného pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVAT AKTIVNÍ UHLÍ! 
(začernění způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů 
nemá příznivý účinek). Nepodávat ţádné jídlo. Nepodávat nic ústy, pokud je postiţený v 
bezvědomí nebo má-li křeče. Okamţitě přivolat lékaře! 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Páry dráţdí a poškozují oči, dýchací cesty a kůţi a mohou vést aţ k otoku hrtanu a plic. 
Škodlivá koncentrace vzniká zejména při vývinu tepla a při poţáru. Tekutina velmi silně dráţdí 
oču a kůţi.  

Kontakt s látkou se můţe projevit pálením očí, nosní a patrové sliznice, kůţe, kašlem, bolestí 
hlavy, nevolností, dušností aţ ztrátou vědomí.  

4.2 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
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Symptomatické ošetření. Kdyţ se látka dostane do oka, rychle důkladně vypláchnout. 
Okamţitě přivolat očního lékaře. Pozor na edém glottis. Při dráţdění dýchacích cest nechat 
vdechnout kaţdých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexymethasonem (Auxison 
dos. Aerosol) do vymizení obtíţí. Při poškození dýchacích cest a plic je nezbytná antibiotická 
profylaxe! Při velmi silné inhalační expozici s vysokou koncentrací par a při zahřátí, zvláště při 
poţáru, pozor na edém plic s latencí (chudou na příznaky) aţ 2 dny. K profylaxi ihned i při 
absenci příznaků kaţdých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexymethasonem 
(Auxison dos. Aerosol) asi 3 x. Při nepatrných příznacích kaţdých 10 minut 5 vstřiků aţ 
symptomy vymizí, alespoň do vypotřebování balení. Eventuelně přidat Hydrocortison 
intravenózně ihned 250 mg, celkem 1 000 mg 1. den. Sníţit 2. a 3. den. Přísný klid na lůţku. 
Profylaxe infekce. Kyslík podle potřeby, lidský albumin 20%. Kodein při dráţdění ke kašli. 

 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: velký poţár – pěna na polární kapaliny 

malý poţár – suchý prášek, CO2, písek 

Nevhodná hasiva: nejsou stanovena 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Hořlavá kapalina. Při silném zahřátí vznik 
leptavých a výbušných směsí se vzduchem. Při hoření nebo zahřátí k rozkladu vznik toxických 
a leptavých nitrózních plynů.  

5.3 Pokyny pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, speciální ochranný oblek! (Hazchem Code: 3X) 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Ochrana dýchacích cest, 
ochrana nechráněných částí těla, ochrana očí. Měření koncentrace dicyklohexylaminu 
v prostředí, zajištěné větrání. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit kontaminaci půdy a vod, kontrola koncentrace 
dicyklohexylaminu v ţivotním prostředí v okolí místa nehody. Nebezpečná látka pro ţivotní 
prostředí. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  Zasypat vhodným sorbentem na chemikálie a 
smést do nádoby na odpad, další odstranění viz oddíl 13. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: viz oddíl 10 a 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Dodává se v ţelezničních nebo automobilových cisternách 
nebo v ocelových sudech, popř. v nádrţkových kontejnerech. Při stáčení je zajištěno větrání.   

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Skladuje se ve větratelných místnostech v původních obalech nebo ocelových nádrţích, 

nejvyšší přípustná teplota skladování je 40 C. 

Neskladovat společně s poţivatinami, s oxidačními činidly, kyselinami, acylchloridy a 
anhydridy kyselin a chlormravečnanem. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Uţívat pouze za přísně kontrolovaných podmínek 
nebo za dodrţení podmínek uvedených v expozičním scénáři  
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Česká republika: nestanoveny
 

Země ES (2000/39/ES): nestanoveny 

8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) pro expozici pracovníků 

Akutní expozice (systemic effects) – inhalační:   není stanovena 

Akutní expozice (systemic effects) – dermální:   není stanovena 

Akutní expozice (local effects) – inhalační:   není stanovena 

Akutní expozice (local effects) – dermální:   není stanovena 

Dlouhodobá expozice (systemic effects) – dermální: 0,1 mg/kg hmotnosti/den 

Dlouhodobá expozice (systemic effects) – inhalační:  0,353 mg/m³ 

Dlouhodobá expozice (local effects) – dermální:   není stanovena 

Dlouhodobá expozice (local effects) – inhalační:   není stanovena 

8.2 Omezování expozice 

Pouţití v uzavřeném okruhu, zajištění odsávání par, pouţívání osobních ochranných 
pracovních prostředků. 

Omezování expozice pracovníků 

Technická opatření: Zajištěnost větrání. Kontrolní měření koncentrace dicyklohexylaminu 
v pracovním prostředí. 

Ochrana dýchacích cest: ochranná maska nebo polomaska s filtrem (EN 140) proti organickým 
parám - typ A/P2 

Ochrana rukou: ochranné rukavice (např. EN 374) 

Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít (např. EN 166) 

Ochrana kůže: ochranný oděv 

Další údaje: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem, 
pokoţku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. 

Omezování expozice životního prostředí: 

Pouţití v uzavřeném okruhu, odpadní odplyny spalovány na fléře nebo čištěny adsorpcí 
(aktivní uhlí), odpadní vody zpracovávány na biologickém stupni čištění. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled: bezbarvá kapalina 

Zápach (vůně): silný rybí 

Prahová hodnota zápachu: není stanovena 

pH: není stanoveno 

Bod tání/bod tuhnutí (C):  -0,1 

Počáteční bod varu (při 98,7 kPa ve C): 253,8 
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Bod vzplanutí (při 1013 hPa ve C): 105 

Rychlost odpařování: není stanovena 

Hořlavost (pevné látky, plyny): jedná se o kapalinu 

Horní/dolní mezní hodnoty výbušnosti (% obj.): 6,9/0,9 

Tlak páry (Pa při 25 C): 7,5207 

Hustota páry: není stanovena 

Relativní hustota (při 25 C): 0,9104 

Rozpustnost (v g/l při 25 C): 0,8 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  

(log pow při 25 C a pH 6,7): 

 
2,724 

Teplota samovznícení (při 1013 hPa ve C): 255 

Teplota rozkladu: není stanovena 

Viskozita (mPa.s při 20 C): 7,4 

Výbušné vlastnosti: nemá 

Oxidační vlastnosti: nemá 

9.2 Další informace 

Disociační konstanta (při 25 C): 10,39 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita: Látka je za normální teploty nereaktivní. 

10.2 Chemická stabilita: Při normálních podmínkách stabilní. Nejvyšší přípustná teplota skladování 

je 40 C. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Při silném zahřátí kapaliny vznikají leptavé a výbušné směsi, 
těţší neţ vzduch, zůstávají při zemi. Látka reaguje  s kyselinami, acylchloridy, anhydridy 
kyselin, chlormravenčanem a oxidačními činidly.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vzplanutí působením horkých povrchů, jisker nebo 
otevřeného ohně.  

10.5 Neslučitelné materiály: Reaguje s kyselinami, acylchloridy, anhydridy kyselin, 
chlormravečnanem a oxidačními činidly. Nesmí přijít do styku s poţivatinami. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření nebo zahřátí k rozkladu vznikají toxické a leptavé 
nitrózní plyny. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

Hodnocení podle CLP: 

11.1 Akutní toxicita: orální, dermální – kategorie 3 

• LD50 (orál., potkan) = 200 mg.kg
-1 

• LD50 (derm., králík) = 200 - 316 mg.kg
-1 

• LC50 (inhal., potkan - páry) > 1,4 mg.l
-1

/6 hod 

11.2 Dráždivost  
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Dermální dráždivost (králík, 24 h): kategorie 1B 

Oční dráždivost (králík): kategorie 1B 

11.3 Senzibilizace  

Senzibilizace kůže (myš, morče): na základě pozitivního testu pro dráţdivost nebylo testováno 

11.4 Mutagenita (in vitro a in vivo studie): není klasifikována 

11.5 Karcinogenita (potkan, myš): není klasifikována 

11.6 Toxicita pro reprodukci (potkan): není klasifikována 

11.7 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: není klasifikována  

11.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: není klasifikována 

11.9 Nebezpečnost při vdechnutí: data nejsou dostupná 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Vodní organismy  

Akutní pro ryby 

Danio rerio: LC50 (96 h) = 62 mg/l 

Oryzias latipes: LC50 (96 h) = 12 mg/l (semistatický) 

Dlouhodobé pro ryby: data nejsou dostupná 

Akutní pro bezobratlé 

Daphnia: EC50 (48 h) = 8 mg/l 

Dlouhodobé pro bezobratlé 

Daphnia: EC50 (21 dní) = 0,14 mg/l  

LC50 (21 dní) = 1,3 mg/l  

NOEC (21 dní) = 0,016 mg/l  

LOEC (21 dní) = 0,049 mg/l  

Efektní koncentrace pro řasy 

Desmodesmus subspicatus: LC50 (72 h) = 0,38 mg/l  

NOEC (72 h) = 0,016 mg/l 

Závěr pro klasifikaci: Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí (viz Desmodesmus 
subspicatus). 

12.1.2 Toxicita na sedimenty: data nejsou dostupná 

12.1.3 PNEC (Predicated No Effect Concentration) 

PNEC voda (povrchová):  1,6 μg/l 

PNEC voda (mořská):   0,16 μg/l 
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PNEC sediment:   0,0102 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

PNEC čistírna odpadních vod:  21 mg/l 

PNEC půda:    0,0124 mg/kg hmotnosti suché půdy 

PNEC rostliny:    není stanoveno 

PNEC orální podání:   není stanoveno 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Hodnocení: Nejedná se o látku s vysokým bioakumulačním potenciálem. 

Hodnocení: Snadno rozloţitelný ve vodním prostředí (v souladu s OECD kritérii). 

12.3 Bioakumulační potenciál: pro vodní organismy: BCF = 29,13 l/kg 

12.4 Mobilita v půdě: Do ţivotního prostředí se můţe dostat z odpadních vod. 

Stabilita: omezeně rozpustný ve vodě 

Adsorpce: do půdy je moţná, hodnota adsorpčního koeficientu: Koc = 273 l/kg. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: není zařazen  

12.6 Jiné nepříznivé účinky: nejsou specifikovány 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady: V souladu se zákonem o odpadech, spalovat ve spalovně 
nebezpečných odpadů pod katalogovým číslem 16 03 05 nebo 16 05 08. 

Způsoby odstraňování kontaminovaného obalu: Znečištěné obaly zařazené v souladu 
se zákonem o odpadech pod katalogovým číslem 15 01 10 doporučujeme spalovat 
ve spalovně nebezpečných odpadů.   

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 
Námořní přeprava (IMDG) 
Letecká přeprava (ICAO/IATA) 

14.1 Číslo OSN (UN):  2565 

14.2 Příslušný název OSN (UN): Dicyclohexylamine 

14.3 Třída, Klasifikační kód: 8, C7 

Identifikační číslo nebezpečnosti 
(Kemlerův kód): 

80 

14.4 Obalová skupina: III 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano 

Látka znečišťující moře: ano 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  

EMS: F-A, S-B 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II  
MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

není relevantní 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1.1  Nařízení EU týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající 
se látky nebo směsi, v aktuálních zněních: 

 Směrnice Rady 67/548/EEC ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů 
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006; 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 
pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, 
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES; 

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic; 

   Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících 
nebezpečné látky. 

15.1.2  Předpisy platné v ČR týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi, v aktuálních zněních: 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů; 

 Vyhláška MPO č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 
chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí; 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů); 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti je součástí zprávy o chemické bezpečnosti pro 
dicyklohexylamin – přehled opatření k řízení rizik je uveden v Příloze č. 1.  

Bliţší informace k expozičním scénářům budou zpracovány v Příloze č. 2, která bude 
poskytnuta na základě poţadavku zákazníka. 

ODDÍL 16: Další informace 

16.1 Tento bezpečnostní list nahrazuje všechna předchozí vydání. 

16.2 Seznam zkratek 

Carc.:  Karcinogenita 
CAS:  Chemical Abstracts Service 
CLP:   Třídění, označení, regulace, balení 
CSR:  Zpráva o chemické bezpečnosti 
DNEL:  odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
ES:   expoziční scénář 
EC:  Evropská komise 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0082:CS:HTML
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EC50: Střední účinná (efektivní) koncentrace EC50 - je využívána při testech toxicity. Střední 
účinná koncentrace EC50 představuje koncentraci zkoušené látky mající za následek 
50% úhyn či 50% snížení růstu nebo růstové rychlosti ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. 

EINECS:  Evropský seznam existujících komerčních chemických látek 
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek 
Irrit.:  dráždivý 
LC50:  smrtelná (letální) koncentrace, 50 % (letální koncentrace) je využívána při testech 

toxicity 
LD50:  absolutní smrtelná (letální) dávka, při které zemře 50 % objektů 
LOAEC:  nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 
NOAEC:  koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku  
NOEC:  koncentrace bez pozorovaného účinku  
OECD:  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
PBT:  perzistentní, bioakumulativní a toxický (zkratka PBT z angl. persistent, bio-accumulative 

and toxic) 
PNEC:  odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (zkratka PNEC z angl. 

predicted no-effect concentration) 
REACH:  Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zkratka REACH z 

angl. registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) 
Sens.:  citlivost 
STOT:   toxicita pro specifické cílové orgány  
STOT SE:  toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
STOT RE:  toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
STP:  čistírna odpadních vod 
SU:  sektor použití 
Tox.:  toxicita 
vPvB:  vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky 

16.3 Seznam uváděných vět: 

R-věty: 

R24 Toxický při styku s kůţí. 

R25 Toxický při poţití. 

R34 Způsobuje poleptání.  

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí.   

H-věty:  

H301+H311 Toxický při poţití nebo při styku s kůţí. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P-věty:  

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

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

P405 Skladujte uzamčené. 

P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 

16.4 Použité zdroje 

http://www.google.cz/url?q=http://guidance.echa.europa.eu/public-2/glossary.htm%3Flang%3Dcs%23D_Koncentrace%2520bez%2520pozorovan%25C3%25A9ho%2520nep%25C5%2599%25C3%25ADzniv%25C3%25A9ho%2520%25C3%25BA%25C4%258Dinku%2520(NOAEC)&usg=AFQjCNEmEfX6CagnW5gnKLKZjLeWObtT4Q&sa=X&ei=x9rsTNGaPIP54Aajnt24AQ&ved=0CDkQygQ
http://www.google.cz/url?q=http://guidance.echa.europa.eu/public-2/glossary.htm%3Flang%3Dcs%23D_Koncentrace%2520bez%2520pozorovan%25C3%25A9ho%2520nep%25C5%2599%25C3%25ADzniv%25C3%25A9ho%2520%25C3%25BA%25C4%258Dinku%2520(NOAEC)&usg=AFQjCNEmEfX6CagnW5gnKLKZjLeWObtT4Q&sa=X&ei=x9rsTNGaPIP54Aajnt24AQ&ved=0CDkQygQ
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Registrační dossier pro dicyklohexylamin.  
Zpráva o chemické bezpečnosti pro dicyklohexylamin (Ekotoxikologické centrum Bratislava 
s.r.o.) z 12/2012. 
Bezpečnostní list produktu – Dicyklohexylamin technický, BC MCHZ, vydání z 12/2012. 

16.5 Historie revizí 

Vydání Datum Změny 

1.0 30.11.2010 Zpracování bezpečnostního listu podle Nařízení EP a Rady (ES) 
č. 1907/2006 

2.0 30.04.2011 Doplnění informací z registračního dossieru 

3.0 31.08.2011 Aktualizace předpisů platných v ČR. 

4.0 30.04.2012 Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu podle Nařízení EP 
a Rady (ES) č. 453/2010 

5.0 01.12.2012 Aktualizace klasifikace (použití kombinace H-vět), aktualizace 
předpisů platných v ČR, revize podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 
286/2011 

6.0 01.02.2013 Aktualizace Přílohy č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: útvar kvality, ekologie a bezpečnosti – Ing. Zuzana Svobodová 

Schválil: vedoucí útvaru kvality, ekologie a bezpečnosti – Ing. Zdeněk Polách 
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www.borsodchem-cz.com 

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Za dodržování národních platných právních předpisů v místě použití odpovídá odběratel. 

 
 

Vyrobeno v: 
 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Chemická  1/2039 
709 03 Ostrava – Mariánské Hory 

Telefon: +420 596 641 111 
Fax: +420 596 626 258 
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Příloha 4 Bezpečnostní list N, N-dimetylisopropylaminu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Chemický název:    N, N-Dimetylisopropylamin 

Registrační číslo: 01-2119969062-37-0002 

Indexové číslo:  – 

Číslo ES (EINECS):    213-635-5  

Číslo CAS: 996-35-0  

Další názvy látky: N,N-Dimethyl-2-propanamine 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Použití látky: N,N-Dimetylisopropylamin se pouţívá jako katalyzátor polyuretanových hmot pro 
výrobu slévárenských jader a jako speciální chemikálie (přehled expozičních scénářů uveden 
v Příloze č. 1). 

Nedoporučená použití: nejsou stanovena 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Název: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Jméno nebo obchodní jméno: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo: Chemická 1/ 2039, 709 03 Ostrava–Mariánské Hory, Česká republika 

Identifikační číslo: 26019388 

Telefon:   +420 596 641 111 

Fax:         +420 596 642 040 
e-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: zsvobodova@bc-mchz.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo společnosti: +420 596 643 221 nebo 596 620 794 nepřetrţitě 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Telefon nepřetrţitě: +420 224 919 293 nebo 224 915 402, fax +420 224 914 570 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

Flam. Liq. 2; H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

Acute Tox. 4; H302 Zdraví škodlivý při poţití. 

Skin Corr. 1A; H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

Acute Tox. 3; H331 Toxický při vdechování. 

Eye Dam. 1; H318 Způsobuje váţné poškození očí. 

STOT SE 3; H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. 

Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní  organismy, s dlouhodobými účinky. 

Podle Směrnice Rady 67/548/EHS: 
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F; R11 Vysoce hořlavý. 

C; R35 Způsobuje těţké poleptání. 

Xn; R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při poţití. 

Xi; R37 Dráţdí dýchací orgány. 

N; R51/53 Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:  

Ţíravý, způsobuje poleptání dýchacích cest, očí a kůţe. Toxický při vdechování. Zdraví 
škodlivý při poţití. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: 

Hořlavá kapalina. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2 Prvky označení 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

Výstraţné symboly: 

 

           GHS02  GHS05           GHS09                        GHS06 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:  

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H302 Zdraví škodlivý při poţití. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P-věty:  

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. 

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

P310 Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
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P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

2.3 Další nebezpečnost 

Látka není zařazena jako perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní, 
velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/EC. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

Chemický název N, N-Dimetylisopropylamin 

Indexové číslo - 

Číslo ES 213-635-5 

Číslo CAS 996-35-0 

Obsah látky (v % hm.) 99,00 

Synonyma N,N-Dimethyl-2-propanamine 

Nečistoty: < 1 % hm., CMR nečistoty < 0,1 % hm. 

3.2 Směsi 

Jedná se o chemickou látku.  

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Při nadýchání: Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravit postiţeného na čerstvý 
vzduch, nenechat ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu 
vodou. Převléknout postiţeného v případě, ţe je látkou zasaţen jeho oděv a zajistit ho proti 
prochladnutí. Zajistit podporu dýchání. Přivolat lékaře! 

Při styku s kůží: Ihned svléci potřísněný oděv; před mytím nebo v jeho průběhu sundat 
prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasaţení kůţe. Zasaţená místa oplachovat 
proudem pokud moţno vlaţné vody po dobu 10-30 minut; nepouţívat kartáč, mýdlo ani 
neutralizaci! Poleptané části kůţe pak překrýt sterilním obvazem, na kůţi nepouţívat masti ani 
jiná léčiva. Postiţeného přikrýt, aby neprochladl. Podle situace volat záchrannou sluţbu nebo 
zajistit lékařské ošetření. 

Při zasažení očí: Ihned vyplachovat proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); 
pokud má postiţený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout. V ţádném případě neprovádět 
neutralizaci! Výplach provádět 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo 
zasaţeno druhé oko. Zajistit co nejrychleji lékařské, pokud moţno odborné ošetření; k 
vyšetření musí být odeslán kaţdý i v případě malého zasaţení. 

Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zaţívacího traktu!!!  
OKAMŢITĚ VYPLÁCHNOUT ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DÁT VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke 
zmírnění tepelného účinku ţíraviny (vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je 
vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – 
s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky 
ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny 
není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic). K pití se 
postiţený nesmí nutit, zejména má-li jiţ bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechat 
postiţeného pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVAT AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním 
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způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin  a louhů nemá příznivý 
účinek). Nepodávat ţádné jídlo. Nepodávat nic ústy, pokud je postiţený v bezvědomí, nebo má-
li křeče. Co nejrychleji přivolat lékaře! 

4.3 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Způsobuje poleptání dýchacích cest, očí a kůţe. Nadýchání par můţe vyvolávat bronchitidu aţ 
edém plic, u citlivých jedinců vyvolává kašel, sípání, laryngitidu, bolesti hlavy, nauzeu a 
zvracení. Ve všech případech vyhledat lékaře. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Symptomatické ošetření/léčba.  

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: oxid uhličitý, prášek, pěna  

Nevhodná hasiva: nejsou uvedena 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Hořlavá kapalina, nebezpečí vznícení při 
normální teplotě, nepřibliţovat ke zdrojům zapálení. Při termickém rozkladu se uvolňují oxidy 
dusíku a uhlíku.  

5.3 Pokyny pro hasiče: Speciální ochranný oděv a izolovaný dýchací přístroj. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Ochrana dýchacích cest, 
ochranný oděv a rukavice. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit kontaminaci půdy a vod. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Zasypat savým materiálem (Vapex, Vermikulit) 
a smést do nádoby na odpad, další zneškodnění – viz oddíl 13. 

6.4  Odkaz na jiné oddíly: oddíl 8 a 13 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Dodává se v uzavíratelných sudech. Doporučená maximální 
teplota při přepravě je 30 °C. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladovat 
v původních obalech nebo zásobnících pod inertní atmosférou při nízkých teplotách. 
Neskladovat společně s oxidujícími látkami. Neskladovat společně s potravinami.  

7.3  Specifické použití/specifická konečná použití: Uţívat pouze v průmyslu. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Česká republika:  PEL/NPK-P = 10/20 mg.m
-3 

Země ES (2000/39/ES): nestanoveny 
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8.1.1 DNEL (Derived No Effect Level) pro expozici pracovníků 

Dlouhodobá expozice (systemic effects) – inhalační:  3,6 mg/m³ 
Dlouhodobá expozice (systemic effects) – dermální:  0,9 mg/kg hmotnosti/den 
Dlouhodobá expozice (local effects) – inhalační:   7,2 mg/m³ 
Dlouhodobá expozice (local effects) – dermální:  není stanovena 

8.2 Omezování expozice 

Při pouţití v uzavřeném okruhu nebo s dostatečným zajištěním odsávání par nutno pouţívat 
standardní osobní ochranné pracovní prostředky. Při pouţití v otevřeném zařízení a 
nedostatečném odsávání par (koncentrace DMIPA > DNEL inhalační) je nutno pouţívat i 
ochranu dýchacích cest. 

Technická opatření: Zajištěné větrání. 

Ochrana dýchacích cest: v případě nutnosti ochranná maska s filtrem (EN 140) proti organickým 
parám - typ A/P2 

Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít (EN 166) 

Ochrana rukou: ochranné rukavice (EN 374) 

Ochrana kůže: ochranný oděv 

Další údaje: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem, 
pokoţku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. 

Omezování expozice životního prostředí: 
Pouţití v uzavřeném okruhu, odpadní odplyny spalovány na fléře nebo čištěny adsorpcí 
(aktivní uhlí), odpadní vody zpracovávány na biologickém stupni čištění. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled: bezbarvá kapalina 

Zápach (vůně): charakteristický aminový 

Prahová hodnota zápachu: nestanoveno 

pH: 12,53 

Bod tání/tuhnutí (při 1013 hPa v °C): -136 

Počáteční bod varu (při 1013 hPa v °C)  66,25 

Bod vzplanutí (při 1013 hPa v °C ): -24,8 

Rychlost odpařování: nestanoveno 

Hořlavost (pevné látky, plyny): nestanovuje se 

Horní/dolní mezní hodnoty výbušnosti  
(% obj.): 

není stanovena 

Tlak páry (při 20°C  v  hPa): 189,9 

Hustota páry: není stanovena 

Relativní hustota (při 20°C): 0,713 

Rozpustnost při 25 °C (g.l
-1

): - ve vodě: 100 
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- v tucích (včetně specifikace oleje): není stanovena 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 

(log pow při 25 C a pH 10,5-10,9): 
0,89 

Teplota samovznícení (°C): 205 

Teplota rozkladu: nestanovena 

Viskozita (mPa.s při 20 C): nestanovena 

Výbušné vlastnosti: nemá 

Oxidační vlastnosti: nemá 

9.2 Další informace 

Nejsou dostupné. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita: Moţná při teplotách vyšších neţ 30 C. 

10.2 Chemická stabilita: Při teplotách do 20 °C je stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: V teplých dnech a při zahřátí kapaliny se tvoří leptavé a výbušné 
směsi, těţší neţ vzduch. Při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysoké teplotě a zdrojům zapálení. 

10.5 Neslučitelné materiály: Nesmí přijít do styku s oxidujícími látkami.  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Uvolňují se oxidy dusíku a oxid uhelnatý. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

Hodnocení podle CLP 

11.1 Akutní toxicita  

• LD50 (oral, potkan) = 684 mg.kg
-1

, 4. kategorie  

• LD50 (derm., králík) > 2000 mg.kg
-1

, není klasifikován  

• LC50 (inhal., potkan) = 4,499 mg.m
-3

/4h, read-across Dimethyl-n-propylamin, 3. kategorie  

11.2 Dáždivost: na kůţi a oči , kategorie 1A 
poškození očí, 1. kategorie 

11.3 Senzilizace (morče): není senzibilní 

11.4 Mutagenita (in vitro a in vivo studie): negativní 

11.5 Karcinogenita (potkan, myš): nestanovena 

11.6 Toxicita pro reprodukci (potkan, oral, reproductive/developmental toxicity, read-across): není 
klasifikován 

11.7 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: STOT SE 3. kategorie (dráţdí 
respirační trakt) 
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11.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: NOAEL (subchronic., potkan, oral) = 90 
mg/kg bw/den; není klasifikován 

11.9 Nebezpečnost při vdechnutí: není stanovena 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Vodní organismy 

Leuciscus idus: LC50 = 31,6 mg/l/96 h 

Daphnia magna: EC50/ LC50 = 38,42 mg/l/48 h 

EC10/LC10/NOEC = 1,73 mg/l 

Pseudomonas putida: EC50/ LC50 = 48,2 mg/l/17 h 

EC10/ LC10/NOEC  = 36,8 mg/l 

Půdní organismy: data nejsou dostupná 

Rostliny a suchozemská zvířata:  

Desmodesmus subspicatus: EC50/ LC50 = 5,38 mg/l/72 h 

EC10/ LC10/NOEC  = 0,93 mg/l 

Závěr pro klasifikaci: Toxický pro vodní prostředí. 

12.1.2 Toxicita na sedimenty: není stanovena 

12.1.3 PNEC (Predicated No Effect Concentration) 

PNEC voda (sladká):   0,0186 mg/l 

PNEC voda (mořská):   0,00186 mg/l 

PNEC sediment:   0,4743 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

PNEC čistírna odpadních vod:  36,8 mg/l 

PNEC půda:    0,084 mg/kg hmotnosti suché půdy 

12.2 Perzistence a rozložitelnost:  

Hodnocení: OECD 302 B: 29 % za 28 dní 
 OECD 301 D: 2 % za 28 dní 

 není snadno biologicky rozloţitelný  

12.3 Bioakumulační potenciál: není bioakumulativní (log Pow < 3)  

12.4 Mobilita v půdě:  

Stabilita: mísitelný s vodou 

Adsorpce: log Koc at 20 °C = 2,4 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: není PBT/vPvB 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: nejsou specifikovány 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
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13.1 Metody nakládání s odpady: Odpadní produkt zařazen do kategorie „N“, moţno odstranit 
spalováním ve spalovně nebezpečných odpadů v souladu se zákonem o odpadech pod 
katalogovým číslem 160305, 160508 nebo 150202.  

Způsoby odstraňování kontaminovaného obalu: Vratný, určen pouze pro N,N-
dimetylisopropylamin. Sudy vypláchnout vodou, vzniklé odpadní vody zachytit a odstraňovat 
v souladu s příslušnými zákony. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 
Námořní přeprava (IMDG) 
Letecká přeprava (ICAO/IATA) 

14.1 Číslo OSN (UN): 2733 

14.2 Příslušný název OSN (UN): N,N–Dimethylisopropylamine 

14.3 Třída, Klasifikační kód: 3 (8), FC 

Identifikační číslo nebezpečnosti 
(Kemlerův kód): 

338 

14.4 Obalová skupina: II 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano 

Látka znečišťující moře: ano 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  

EMS: F-E, S-C 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II  
MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

není relevantní 

Poznámky: Aminy hořlavé, ţíravé, j.n. 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1.1  Nařízení EU týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající 
se látky nebo směsi, v aktuálních zněních: 

 Směrnice Rady 67/548/EEC ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů 
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 
pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, 
nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic; 

 Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících 
nebezpečné látky. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0082:CS:HTML
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15.1.2  Předpisy platné v ČR týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi, v aktuálních zněních: 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů; 

 Vyhláška MPO č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 
chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí; 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů); 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti je součástí zprávy o chemické bezpečnosti pro N,N-
dimetylisopropylamin (DMIPA). Přehled opatření k řízení rizik je uveden v Příloze č. 1.  

Bliţší informace k expozičním scénářům budou zpracovány v Příloze č. 2, která bude 
poskytnuta na základě poţadavku zákazníka. 

ODDÍL 16: Další informace 

16.1 Tento bezpečnostní list nahrazuje všechna předchozí vydání. 

16.2 Seznam zkratek 

Carc.:  Karcinogenita 
CAS:  Chemical Abstracts Service 
CLP:   Třídění, označení, regulace, balení 
CSR:  Zpráva o chemické bezpečnosti 
DNEL:  odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
ES:   expoziční scénář 
EC:  Evropská komise 
EC50: Střední účinná (efektivní) koncentrace EC50 – je využívána při testech toxicity. Střední 

účinná koncentrace EC50 představuje koncentraci zkoušené látky mající za následek 
50% úhyn či 50% snížení růstu nebo růstové rychlosti ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. 

EINECS:  Evropský seznam existujících komerčních chemických látek 
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek 
Irrit.:  dráždivý 
LC50:  smrtelná (letální) koncentrace, 50 % (letální koncentrace) je využívána při testech 

toxicity 
LD50:  absolutní smrtelná (letální) dávka, při které zemře 50 % objektů 
LOAEC:  nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 
NOAEC:  koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku  
NOEC:  koncentrace bez pozorovaného účinku  
OECD:  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
PBT:  perzistentní, bioakumulativní a toxický (zkratka PBT z angl. persistent, bio-accumulative 

and toxic) 
PNEC:  odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (zkratka PNEC z angl. 

predicted no-effect concentration) 
REACH:  Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zkratka REACH z 

angl. registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) 
Sens.:  citlivost 
STOT:   toxicita pro specifické cílové orgány  
STOT SE:  toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
STOT RE:  toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
STP:  čistírna odpadních vod 

http://www.google.cz/url?q=http://guidance.echa.europa.eu/public-2/glossary.htm%3Flang%3Dcs%23D_Koncentrace%2520bez%2520pozorovan%25C3%25A9ho%2520nep%25C5%2599%25C3%25ADzniv%25C3%25A9ho%2520%25C3%25BA%25C4%258Dinku%2520(NOAEC)&usg=AFQjCNEmEfX6CagnW5gnKLKZjLeWObtT4Q&sa=X&ei=x9rsTNGaPIP54Aajnt24AQ&ved=0CDkQygQ
http://www.google.cz/url?q=http://guidance.echa.europa.eu/public-2/glossary.htm%3Flang%3Dcs%23D_Koncentrace%2520bez%2520pozorovan%25C3%25A9ho%2520nep%25C5%2599%25C3%25ADzniv%25C3%25A9ho%2520%25C3%25BA%25C4%258Dinku%2520(NOAEC)&usg=AFQjCNEmEfX6CagnW5gnKLKZjLeWObtT4Q&sa=X&ei=x9rsTNGaPIP54Aajnt24AQ&ved=0CDkQygQ
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SU:  sektor použití 
Tox.:  toxicita 
vPvB:  vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky 

16.3 Seznam uváděných vět 

R-věty: 

R11 Vysoce hořlavý. 

R35 Způsobuje těţké poleptání. 

R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při poţití. 

R37 Dráţdí dýchací orgány. 

R51/53 Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 

H-věty:  

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H302 Zdraví škodlivý při poţití. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

H318 Způsobuje váţné poškození očí. 

H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 P-věty:  

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. 

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

P310 Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

16.4 Použité zdroje 

Bezpečnostní list produktu – N,N-dimetylisopropylamin, BC MCHZ, 3. vydání 

16.5 Historie revizí 

Vydání Datum Změny 

1.0 30.11.2010 Zpracování bezpečnostního listu podle Nařízení EP a Rady (ES) 
č. 1907/2006 

2.0 15.08.2011 Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu podle Nařízení EP 
a Rady (ES) č. 453/2010 

3.0 01.12.2012 Aktualizace klasifikace (použití kombinace H-vět),  aktualizace 
předpisů platných v ČR, revize podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 
286/2011 

4.0 24.06.2013 Doplnění registračního čísla, údajů z registrace a přehledu 
expozičních scénářů. 
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Telefon: +420 596 641 111 

Fax: +420 596 626 258 

 



 

29 

 

Příloha 5 Bezpečnostní list hydrazin hydrát 24 % Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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