28.04.2009

Kit Components

Product code

Description

1956660

%CDT by HPLC, Kit

Components:
1956641
1956642
1956643
1956644
1956645
1956651
1956652
1956653
1956646

%CDT by HPLC, REAG 1
%CDT by HPLC, REAG 2
%CDT by HPLC, REAG 3
%CDT by HPLC, REAG 4
%CDT by HPLC, REAG 5
%CDT by HPLC, MP 1
%CDT by HPLC, MP 2
%CDT by HPLC, MP 3
%CDT by HPLC, GRD CRTR
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Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 1
· íslo výrobku: 1956641
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ

(pokra ování na stran 2)
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Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 1
(pokra ování strany 1)

6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí: edit velkým množstvím vody.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Kapalná
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
CZ
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Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 1
(pokra ování strany 2)

Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

3,5

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
99,5 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce: Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní: Všeobecn neohrožuje vodu

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
(pokra ování na stran 4)
CZ
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Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009
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Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 1
(pokra ování strany 3)

· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 2
· íslo výrobku: 1956642
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ

(pokra ování na stran 2)

DR

strana 2/4

Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 2
(pokra ování strany 1)

6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí: edit velkým množstvím vody.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Kapalná
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
CZ
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podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 2
(pokra ování strany 2)

Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

9

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
98,3 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce: Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní: Všeobecn neohrožuje vodu

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
(pokra ování na stran 4)
CZ
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Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 2
(pokra ování strany 3)

· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ

DR

strana 1/4

Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 3
· íslo výrobku: 1956643
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ

(pokra ování na stran 2)
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Datum vydání: 28.04.2009
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Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 3
(pokra ování strany 1)

6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní: Nabrat mechanicky.
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: Není pot eba.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Pevné
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
CZ
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Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není ur ena.
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Hustota:

Není ur ena.

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Rozpustná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

6

· Obsah edidel:
Organická edidla:

0,0 %

· Obsah net kavých složek:

100,0 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce: Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní:
ída ohrožení vody 2 (Samoza azení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už p i proniknutí malého množství do zeminy.
CZ

(pokra ování na stran 4)
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13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 4
· íslo výrobku: 1956644
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ

(pokra ování na stran 2)
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Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 4
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí:
edit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:

Kapalná
(pokra ování na stran 3)
CZ

DR

strana 3/4

Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 4
(pokra ování strany 2)

Barva:
Zápach (v

):

Podle ozna ení produktu
Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1,08 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

6,5

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
81,1 %

· Obsah net kavých složek:

18,9 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce: Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní:
ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
CZ

(pokra ování na stran 4)
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13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 28.04.2009

Revize: 27.04.2009

1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, REAG 5
· íslo výrobku: 1956645
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ

(pokra ování na stran 2)
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí:
edit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:

Kapalná
(pokra ování na stran 3)
CZ
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Barva:
Zápach (v

):

Podle ozna ení produktu
Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

7,5

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
94,5 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce:
Tento produkt obsahuje azid sodn . Azid sodn m e reagovat s m d , mosaz , olovem a p jkami v
odpadn m potrub za vzniku t askav ch slou enin, azidu olovnat ho a azidu m nat ho. Likvidace odpadu
mus b t prov
na v souladu s platn mi na zen mi.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní:
ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
(pokra ování na stran 4)
CZ
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Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, MP 1
· íslo výrobku: 1956651
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí: edit velkým množstvím vody.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Kapalná
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
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Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není ur ena.
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

6,3

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
99,6 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce:
Tento produkt obsahuje azid sodn . Azid sodn m e reagovat s m d , mosaz , olovem a p jkami v
odpadn m potrub za vzniku t askav ch slou enin, azidu olovnat ho a azidu m nat ho. Likvidace odpadu
mus b t prov
na v souladu s platn mi na zen mi.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní: Všeobecn neohrožuje vodu
CZ
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13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, MP 2
· íslo výrobku: 1956652
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí: edit velkým množstvím vody.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Kapalná
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
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Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

6,1

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
99,0 %

· Obsah net kavých složek:

1,0 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce:
Tento produkt obsahuje azid sodn . Azid sodn m e reagovat s m d , mosaz , olovem a p jkami v
odpadn m potrub za vzniku t askav ch slou enin, azidu olovnat ho a azidu m nat ho. Likvidace odpadu
mus b t prov
na v souladu s platn mi na zen mi.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní: Všeobecn neohrožuje vodu
CZ
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13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, MP 3
· íslo výrobku: 1956653
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí:
edit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: i pln ní se doporu ují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:

Kapalná
(pokra ování na stran 3)
CZ
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Barva:
Zápach (v

):

Podle ozna ení produktu
Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Tenze par p i 20°C:

23 hPa

· Hustota p i 20°C:

1 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Úpln mísitelná.
vod :
· Hodnota pH p i 20°C:

6,3

· Obsah edidel:
Organická edidla:
Voda:

0,0 %
89,1 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce:
Tento produkt obsahuje azid sodn . Azid sodn m e reagovat s m d , mosaz , olovem a p jkami v
odpadn m potrub za vzniku t askav ch slou enin, azidu olovnat ho a azidu m nat ho. Likvidace odpadu
mus b t prov
na v souladu s platn mi na zen mi.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní:
ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
(pokra ování na stran 4)
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Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

*

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm

ny
CZ
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1 Identifikace látky nebo p ípravku a spole nosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní ozna ení: %CDT by HPLC, GRD CRTR
· íslo výrobku: 1956646
· Použití látky / p ípravku Laboratorní reagencie nebo složka pro in vitro
· Identifikace výrobce/dovozce:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
D-80939 München
Tel.: 0049(0)89-31884-0
Fax: 0049(0)89-31884-100
email: TechSupport.Prod.Muc@bio-rad.com
· Obor poskytující informace: Technical support Munich manufacturing
· Nouzové telefonní íslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Tel.: 0049(0)6123-84463

2 Identifikace rizik
· Ozna ení nebezpe í: Odpadá.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Výrobek nepodléhá povinnému ozna ování na základ výpo tové metody "Všeobecné sm rnice Evropského
spole enství pro za azování p ípravk " v posledním platném zn ní.
· Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky: odpadá
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· i nadýchání: ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· i zasažení o í: i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
· i požití: i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.

5 Opat ení pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
CZ
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6 Opat ení v p ipad náhodného úniku
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpe nostní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· Doporu ené metody ist ní a zneškodn ní: Nabrat mechanicky.
· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozorn ní k bezpe nému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hrani ní hodnoty na
pracovišti.
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe nostní p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgán : Není nutné.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana o í: Není pot eba.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:

Pevné
Podle ozna ení produktu
(pokra ování na stran 3)
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Zápach (v

):

Charakteristický

· Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není ur ena.
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

· Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze:

U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Hustota:

Není ur ena.

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
Nerozpustná.
vod :
· Obsah edidel:
Organická edidla:

0,0 %

· Obsah net kavých složek:

100,0 %

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Nebezpe né reakce: Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Žádné dráždivé ú inky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Produkt není nutno ozna it na základ výpo
všeobecných za azovacích sm rnic ES pro p ípravky v
posledním platném zn ní.
i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle našich zkušeností a na základ nám
edložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozorn ní:
ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis.
(pokra ování na stran 4)
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· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .

14 Informace pro p epravu
· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVS/E t ída: · Námo ní p eprava IMDG:
· IMDG-t ída:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-t ída:

15 Informace o p edpisech
· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé p edpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách není nutno produkt ozna ovat.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Obor, vydávající bezpe nostní list:
Bio-Rad Laboratories GmbH
Heidemannstrasse 164
80939 München
· Poradce: Regulatory Affairs
CZ

