
BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s požadavky:  Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (ES) č. 1272/2008

______________________________________________________________________________________________

Datum revize  15.03.2019 Verze  1.04

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku  

Kód produktu: 5016316

Název výrobku: CARESTREAM DENTAL X-ray Vývojka

Čistá látka/směs Směs

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Urcená pouzití: Omezeno na profesionální uživatele. Fotografická chemikálie.
Nedoporučená použití Informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

Pro další informace kontaktujte:  

Informace o výrobku +40 (0)21 539 7297
Informace o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví získáte zasláním e-mailu na: WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Emergency Telephone CHEMTREC: +1-703-527-3887 (MEZINÁRODNÍ)
Czech Republic +(420)-228880039

Oddíl 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1  - (H314)
Senzibilizace kůže Kategorie 1  - (H317)
Mutagenita v zárodečných buňkách Kategorie 2  - (H341)
Karcinogenita Kategorie 2  - (H351)
Akutní toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1  - (H400)

2.2. Prvky označení  

Signální slovo
Nebezpečí

Dodavatel Carestream Health France SAS, 1 rue Galilée, 93192 Noisy Le Grand cedex, France
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Obsahuje Hydrochinon

Standardní věty o nebezpečnosti
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H341 - Podezření na genetické poškození
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

2.3. Další nebezpečnost  
Žádný.

Oddíl 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1  Látky  

Informace nejsou k dispozici

3.2.  Směsi  

Chemický název Č.ES Č. CAS Hmotnostní
procento

Klasifikace podle
nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Registrační číslo
REACH

SVHC candidates

Voda Present 7732-18-5 70-80 No hazards have
been classified

žádné dostupné
údaje

Siřičitan draselný Present 10117-38-1 10-15 žádné dostupné
údaje

01-2119537319-34

Hydrochinon Present 123-31-9 3-5 Acute Tox. 4 (H302)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)

Muta. 2 (H341)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1

(H400)

01-2119524016-51

Boritan sodný Present 1330-43-4 1-2.5 Repr. 1B  (H360FD) žádné dostupné
údaje

Reason for
inclusion Toxic for
reproduction, Article
57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Oddíl 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci  

Obecné rady Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Kontakt s okem Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.
Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Styk s kůží Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno
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kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může
vyvolat alergickou kožní reakci.

Požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.
Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

Inhalace Přeneste na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená
osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní
masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným
ve zdravotnictví. Dojde-li k dýchacím obtížím, (školené osoby by měly) dodávat kyslík.
Může dojít k výskytu opožděného plicního edému. Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

Ochrana osoby provádějící první
pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte
šíření znečištění. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zabraňte přímému styku s
kůží. Při umělém dýchání použijte ochrannou vrstvu. Použijte osobní ochranné prostředky
(viz oddíl 8).

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Symptomy Pocit pálení. Svědění. Vyrážka. Kopřivka.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Poznámka pro lékaře Výrobek je žíravý materiál. Provedení výplachu žaludku nebo vyvolání zvracení je
kontraindikováno. Prozkoumejte, zda nedošlo k perforaci žaludku nebo jícnu. Nepodávejte
chemické protiléky. Může dojít k udušení způsobenému edémem v oblasti hlasivek. Může
dojít k významnému snížení krevního tlaku spolu s výskytem vlhkých šelestů, pěnivého
sputa a vysokého pulzního tlaku. U náchylných osob může způsobit senzibilizaci.
Symptomaticky ošetřete.

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva  

Vhodná hasiva Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního
prostředí. Tento výrobek není hořlavý.

Nevhodná hasiva Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztříštit a rozšířit oheň.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z
látky

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Tepelný rozklad může vést k uvolňování
dráždivých plynů a par. Produkt je senzibilizující látka, nebo takovou látku obsahuje. Může
vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

5.3  

Special protective equipment for
fire-fighters

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s
požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

Oddíl 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

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

Opatření na ochranu osob Pozor! Korozivní materiál. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte
přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte
zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.
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Další informace Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

Pro pracovníky zasahující v případě
nouze

Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  

Opatření na ochranu životního
prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Nemělo by být uvolněno do
prostředí. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Zabraňte vniknutí produktu do
odpadu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Způsoby zamezení šíření Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Utvořte hráz pro záchyt velkých
úniků.

Čisticí metody Zamezte šíření úniku a potom uniklý materiál zachyťte pomocí nehořlavého absorpčního
materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a umístěte jej do nádoby pro likvidaci
v souladu s místními nebo státními nařízeními (viz část 13). Důkladně vyčistěte
kontaminovaný povrch.

Prevence sekundární nebezpečnostiVyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se
životního prostředí.

6.4. Reference to other sections  

Odkaz na jiné oddíly Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

Oddíl 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Pokyny týkající se postupů
bezpečného zacházení

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na
úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. V případě nedostatečného
větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S výrobkem
manipulujte výhradně v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné odsávací větrání. Při
používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před
likvidací třikrát vypláchnout. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv.

Obecná opatření týkající se hygienyZamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani
nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice,
včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno
pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a
bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

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

Podmínky skladování Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte
před vlhkem. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od
ostatních materiálů.

Materiály, kterých je třeba se
vyvarovat

Při styku se silnými kyselinami vzniká oxid siřičitý.

7.3  

Metody řízení rizik (RMM) Požadované informace jsou součástí tohoto bezpečnostního listu.

Oddíl 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
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Exposure Limits .

Chemický název Evropská unie Velká Británie Francie Španělsko Germany
Hydrochinon

 123-31-9
- STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3
TWA  2 mg/m3

C2
M2

TWA  2 mg/m3

S+
-

Boritan sodný
 1330-43-4

- STEL  3 mg/m3

TWA  1 mg/m3
TWA  1 mg/m3

R1
TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3
-

Chemický název Itálie Portugalsko Nizozemí Finsko Dánsko
Hydrochinon

 123-31-9
- TWA  2 mg/m3

S+
C(A3)

- TWA  0.5 mg/m3

STEL  2 mg/m3
Ceiling  2 mg/m3

Boritan sodný
 1330-43-4

- TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3

C(A4)

- - TWA  1 mg/m3

Chemický název Rakousko Švýcarsko Polsko Norsko Irsko
Hydrochinon

 123-31-9
Sensitizer

STEL  4 mg/m3

TWA  2 mg/m3

B

S+
H*

TWA  2 mg/m3

C2
STEL  2 mg/m3

M2

TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  0.5 mg/m3

K**
A+

STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3

STEL  1.5 mg/m3

Sensitizer

Boritan sodný
 1330-43-4

- STEL  0.8 mg/m3 - TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  1 mg/m3

STEL  3 mg/m3

Repr1B

Odvozená úroveň, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(DNEL)

Informace nejsou k dispozici.

Odhadovaná koncentrace, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

8.2. Omezování expozice  

Technické kontroly Pro dosažení souladu s expozičními limity na pracovišti použijte technická opatření. V ude
kde je to proveditelné, by to melo byt zajišteno místním odsáváním nebo dobrym vetráním.
S produktem manipulujte pouze v uzavreném systému nebo dbejte na dobré vetrání a
odtah u zpracovatelskych stroju. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro
výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Prostředky osobní ochrany Tato doporucení pouzijte u produktu v dodaném stavu.

Ochrana očí/obličeje Obličejový štít.

Ochrana rukou Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

Ochrana kůže a těla Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy. Chemicky odolná zástěra.

Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k
překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit
větrání nebo provést evakuaci.

Obecná opatření týkající se hygienyZamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani
nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice,
včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno
pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a
bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.
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Omezování expozice životního
prostředí

Nedopustte znecištení spodních vod materiálem.

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1  
Skupenství Kapalina
Vzhled Informace nejsou k dispozici
Barva bezbarvý
Zápach Bez zápachu.
Prahová hodnota zápachu Informace nejsou k dispozici

Explosive properties žádné dostupné údaje
Oxidizing properties žádné dostupné údaje

9.2  
Bod měknutí žádné dostupné údaje
Molekulární hmotnost žádné dostupné údaje
Hustota žádné dostupné údaje

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita  

Nejsou známy nebezpecné reakce pri pouzití za normálních podmínek.

10.2. Chemická stabilita  

Stabilní za normálních podmínek.

Údaje týkající se výbušnosti
Citlivost na mechanické vlivy Žádný
Citlivost na výboje statické
elektřiny

Žádný

10.3. Možnost nebezpečných reakcí  

Při běžném zpracování žádné

Vlastnost Hodnoty  Poznámky/  • Metoda  
pH 10.6
Bod tání/rozmezí bodu tání: žádné dostupné údaje žádné dostupné údaje
Bod varu/rozmezí bodu varu >  100  °C
Bod vzplanutí žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici
Rychlost odpařování žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici
Hořlavost (pevné látky, plyny) žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici
Meze hořlavosti ve vzduchu Informace nejsou k dispozici
Horní mez hořlavosti žádné dostupné údaje
Spodní mez hořlavosti žádné dostupné údaje

Tlak par 24  mbar @ 20 °C
Hustota par 0.6
Měrná hmotnost 1.24
Rozpustnost ve vode úplně rozpustné
Rozpustnost v jiných
rozpouštědlech

žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda

žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici

Teplota samovznícení žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici
Teplota rozkladu žádné dostupné údaje Informace nejsou k dispozici
Kinematická viskozita žádné dostupné údaje
Dynamická viskozita žádné dostupné údaje
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Nedochází k nebezpečné polymeraci

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  

Vystavení vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu.

10.5  

Při styku se silnými kyselinami vzniká oxid siřičitý.

10.6  

Oxidy síry Oxidy uhlíku

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1  Informace o toxikologických účincích 

Informace o pravděpodobných cestách expozice  

Product Information .

Inhalace Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Some asthmatics or sulfite-sensitive
individuals may experience wheezing, chest tightness, stomach upset, hives, faintness,
weakness and diarrhea. Vdechnuté žíravé látky mohou způsobit toxický edém plic. Plicní
edémy mohou způsobit smrt.

Kontakt s okem Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit popáleniny.

Styk s kůží Způsobuje těžké poleptání. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Může vyvolat senzibilizaci
při styku s kůží.

Ingestion Some asthmatics or sulfite-sensitive individuals may experience wheezing, chest tightness,
stomach upset, hives, faintness, weakness and diarrhea. Požití může vyvolat poškození
plic. May cause severe burning pain in the mouth and stomach with vomiting and diarrhea
of dark blood. Blood pressure may decrease. Brownish or yellowish stains may be seen
around the mouth. Swelling of the throat may cause shortness of breath and choking.

Informace o toxikologických účincích  

Symptomy Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Kašel a/nebo dýchavičnost. Svědění.
Vyrážka. Kopřivka.

Číselná měření toxicity  

Acute toxicity

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS
ATEmix (orální) 5,010.00  mg/kg
ATEmix (dermální) 12,626.00  mg/kg
ATEmix (inhalační-prach/mlha) 0.08  mg/l

Toxicita
Forma expozice Metoda Druhy Hodnoty trvání Poznámky

Orální Potkan >2000

Informace o složce
Chemický název Orální LD50 Dermální LD50 LC50 Inhalační

Voda 90,000 mg/kg  ( Rat )
Siřičitan draselný >3200 mg/kg (rat)
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Hydrochinon 375 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 375 mg/kg

(Source: ECHA)

> 4800 mg/kg (Rat)

Boritan sodný 2660 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 2660 mg/kg

(Source: JAPAN_GHS)

2000 mg/kg  ( Rabbit )
Dermal LD50 Rabbit >2000

mg/kg (Source: IUCLID)

2 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Inhalation LC50 Rat >2 mg/m3 4

h (Source: HSDB)

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice  

Žíravost/dráždivost pro kůži Informace nejsou k dispozici.

Serious eye damage/eye irritation Informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace dýchacích cest nebo
kůže

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Mutagenita v zárodečných buňkáchKlasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Obsahuje známý nebo podezřelý
mutagen.

Carcinogenicity Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky.
Chemický název Evropská unie

Hydrochinon Carc. 2

Reproductive toxicity Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

STOT - jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

STOT - repeated exposure Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1  Toxicita 

Ecotoxicity Vysoce toxický pro vodní organismy.

Neznámá toxicita pro vodní
prostředí

0 % směsi se skládá ze součástí, které představují neznámé nebezpečí pro vodní prostředí.

Chemický název Toxický pro řasy Toxický pro ryby Toxicita pro
mikroorganismy

Toxicita pro dafnie a další
vodní bezobratlé

Siřičitan draselný - 220 - 460: 96 h
Leuciscus idus mg/L

LC50 static

-

Hydrochinon 0.335: 72 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
13.5: 120 h

Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

0.044: 96 h
Oncorhynchus mykiss

mg/L LC50 flow-through
0.044: 96 h Pimephales

promelas mg/L LC50
flow-through 0.1 - 0.18:

96 h Pimephales
promelas mg/L LC50

static 0.17: 96 h
Brachydanio rerio mg/L

LC50

0.29: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

Boritan sodný 158: 96 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

2.6 - 21.8: 96 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50

340: 96 h Limanda
limanda mg/L LC50

1085 - 1402: 48 h
Daphnia magna mg/L

LC50
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static

12.2  Perzistence a rozložitelnost 

Snadno biologicky odbouratelný.

12.3  Bioakumulační potenciál 

Bioakumulace:  .

Biokoncentrační faktor (BCF)

Chemický název log Pow
Hydrochinon 0.5

12.4  Mobilita v půdě 

Informace nejsou k dispozici.

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Informace nejsou k dispozici.

12.6  Jiné nepříznivé účinky 

Informace nejsou k dispozici.

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1  Metody nakládání s odpady 

Tyto informace mají za cíl pomoci uživatelům při správné likvidaci pracovních roztoků připravovaných a používaných podle
specifikací společnosti Carestream Health.

Pracovní roztok Waste material is currently classified as hazardous under Council Directive 91/689/EEC.
The European Waste Catalogue Code is 09 01 01 Water based developer and activator.
Dispose according to the local regulations or guidelines that apply to the category of waste.
Ensure the use of properly authorised waste management companies.

Zbytky produktu jako
odpad/nepoužité výrobky

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nakládejte jako s nebezpecnym odpadem v souladu
s místními a národními predpisy.

Prázdné nádoby Pokud se důkladně vyčistí, nejlépe opláchnutím alespoň třikrát malým množstvím vody,
obal odpadního produktu lze odeslat k využití nebo likvidaci jako bezpečný odpad. Kdykoliv
je to možné, minimalizujte odpad použitím oplachové vody pro vytvoření pracovního
roztoku. Kód Evropského odpadového katalogu je 15 01 02 – plastový obal

Znečištěný obal Obalový odpad z výrobku znečištěný zbytky nebezpečného obsahu je třeba dopravit k
likvidaci jako nebezpečný odpad. V tomto případě je kód Evropského katalogu odpadů 15
01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Další informace Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kódy odpadu charakteristické pro produkt, nybrz
pro jeho pouzití. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro
kterou byl produkt používán.

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Tento produkt splňuje podmínky pro udělení výjimky pro omezené množství. Přepravní obal bude označen jako omezené
množství. Není vyžadováno další značení ani štítky, kromě případu letecké přepravy.

IMDG/IMO 
14.1.  Č. OSN/ID UN3082
______________________________________________________________________________________________
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14.2.  Příslušný název pro zásilku LÁTKA OHROZUJÍCÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ, KAPALNÁ, J.N.
14.3.  Třída nebezpečnosti 9
14.4.  Obalová skupina III

Popis UN3082,  LÁTKA OHROZUJÍCÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ, KAPALNÁ, J.N. (Hydrochinon), 9,
III, Omezené množství

14.5.  Látka znečišťující moře Hydrochinon
Nebezpečnost pro životní
prostředí

Ano

14.6.  Zvláštní ustanovení 274, 335, 969
EmS F-A, S-F

Poznámka: To be able to exploit a "marine pollutant exception" (IMDG 2.10.2.7), product case labels
must be modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of
export and import and LQ mark must be covered.

ADR/RID 
14.1.  Č. OSN/ID UN3082
14.2.  Příslušný název pro zásilku LÁTKA OHROZUJÍCÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ, KAPALNÁ, J.N.
14.3.  Třída nebezpečnosti 9
Označení ADR/RID 9

14.4.  Obalová skupina III
Popis UN3082,  LÁTKA OHROZUJÍCÍ ZIVOTNÍ PROSTREDÍ, KAPALNÁ, J.N. (Hydrochinon), 9,

III, Omezené množství
14.5.  Nebezpečnost pro životní
prostředí

Ano

14.6.  Zvláštní ustanovení 274, 335, 601, 375
Kód klasifikace M6

ICAO/IATA 
14.1.  Č. OSN/ID UN3082
14.2.  Příslušný název pro zásilku Látka ohrozující zivotní prostredí, kapalná, j.n.
14.3.  Třída nebezpečnosti 9
14.4.  Obalová skupina III

Popis UN3082,  Látka ohrozující zivotní prostredí, kapalná, j.n. (Hydrochinon), 9, III, Omezené
množství

14.5.  Nebezpečnost pro životní
prostředí

Ano

14.6.  Zvláštní ustanovení A97, A158
Kód ERG 9L

To be able to exploit an "environmentally hazardous exception" (IATA Special Provision A197), product case labels must be
modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of export and import and LQ mark must be covered

Informace o přepravě: http://ship.carestream.com

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

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

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of
the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Evropská unie
Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli
používanými při práci

Povolení a/nebo omezení při použití:
Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV)
Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

______________________________________________________________________________________________
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Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009
Nelze aplikovat

Mezinárodní seznamy 
AICS Je v souladu
DSL/NDSL Je v souladu
EINECS/ELINCS Je v souladu
ENCS Je v souladu
IECSC Je v souladu
KECL Je v souladu
NZIoC Je v souladu
PICCS Je v souladu
TSCA Je v souladu

 Legenda:   
 AICS  - Australský seznam chemických látek
 DSL/NDSL  - kanadský seznam tuzemských/cizích látek
 EINECS/ELINCS  - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
(Evropský seznam existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)
 ENCS  - japonský seznam existujících a nových chemických látek
 IECSC  - čínský seznam existujících chemických látek
 KECL  - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek
 PICCS  - filipínský seznam chemikálií a chemických látek
 TSCA  - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států,
oddíl 8(b))

15.2  Posouzení chemické bezpečnosti 

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE

Klíč nebo popis zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu

Plné znění H-vět viz oddíl 3
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H341 - Podezření na genetické poškození
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend  Oddíl 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Datum revize 15.03.2019

Upozornění
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v
souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro
bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány
jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro
takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

TWA: casove vázeny prumer STEL: Mezní hodnota krátkodobé expozice
Ceiling: Maximální mezní hodnota: * Označení kůže
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