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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směs 

Název výrobku : Polarshine 45 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Použití látky nebo směsi : Lešticí přípravek 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Pokud nastane mimořádná událost při manipulaci s chemickými látkami: vylití, únik, požár, 

vystavení osob jejich působení nebo dojde k nehodě, volejte kdykoliv ve dne i v noci 

CHEMTREC: 

 

V USA a v Kanadě: +1 800 424 9300 

Mimo USA a Kanadu: +1 703 527 3887 (lze volat na účet volaného) 

CHEMTREC česká republika (Praha): +(420)-228880039 (Češka) 

Odpověď ve více jazycích se vztahuje pouze na tísňová volání. Volání, která nejsou 

tísňová, nelze na těchto linkách obsloužit. 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Neklasifikováno 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 

EUH-věty : EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

EUH208 - Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH210 - Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

2.3. Další nebezpečnost 

Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Může odmašťovat pokožku. Vysušený produkt může uvolňovat prach. Vysoké koncentrace 

prachu mohou způsobit podráždění dýchacích cest. 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII 

Mirka Ltd 

Pensalavägen 210, 66850 Jeppo, Finsko   

Telefon: +358 20 760 2111 

E-mail: sales@mirka.com 
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Nevztahuje se 

3.2. Směsi 

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

Oxid hlinitý (Číslo CAS) 1344-28-1 

(Číslo ES) 215-691-6 

(REACH-č) 01-2119529248-35-XXXX 

20 - 40 Neklasifikováno 

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 

% aromáty 

(Číslo ES) 918-481-9 

(REACH-č) 01-2119457273-39-XXXX 

10 - 20 Asp. Tox. 1, H304 

Bílý minerální olej (ropný) (Číslo CAS) 8042-47-5 

(Číslo ES) 232-455-8 

(REACH-č) 01-2119487078-27-XXXX 

10 - 20 Asp. Tox. 1, H304 

Terpineol (Číslo CAS) 8000-41-7 

(Číslo ES) 232-268-1 

(REACH-č) 01-2119553062-49-XXXX 

1 - < 3 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Glycerol (Číslo CAS) 56-81-5 

(Číslo ES) 200-289-5 

0.1 - < 1 Neklasifikováno 

1,2-benzoisothiazolin-3-on (Číslo CAS) 2634-33-5 

(Číslo ES) 220-120-9 

(Indexové číslo) 613-088-00-6 

(REACH-č) 01-2120761540-60-XXXX 

< 0.05 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 2, H411 

Isopentyl-acetát (Číslo CAS) 123-92-2 

(Číslo ES) 204-662-3 

(Indexové číslo) 607-130-00-2 

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226 

Hydroxid sodný (Číslo CAS) 1310-73-2 

(Číslo ES) 215-185-5 

(Indexové číslo) 011-002-00-6 

(REACH-č) 01-2119457892-27-XXXX 

< 0,1 Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Ethylacetát (Číslo CAS) 141-78-6 

(Číslo ES) 205-500-4 

(Indexové číslo) 607-022-00-5 

(REACH-č) 01-2120063205-65-XXXX 

< 0,1 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Plné znění H-vět viz Oddíl 16 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou 

pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku). 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Projeví-li se 

příznaky, vyhledejte lékařské. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji 

ještě opláchněte teplou vodou. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s okem : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 

je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při požití : NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Vypijte velké množství vody. Osobě v 

bezvědomí nedávejte nic pít. Projeví-li se příznaky, vyhledejte lékařské. 
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4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky při vdechnutí : Vysušený produkt může uvolňovat prach. Vysoké koncentrace prachu mohou způsobit 

podráždění dýchacích cest. 

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Může odmašťovat pokožku. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže. Styk s kůží může vyvolat alergickou reakci u citlivých jedinců. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Pěna. Suchý prášek. Vodní mlha. Oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte vodní trysku. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Hořlavá kapalina a pára. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit i na velkou 

vzdálenost ke zdroji zapálení a může dojít ke zpětnému šlehnutí plamene ke zdroji výparů. 

Nebezpečí výbuchu : Při zahřívání: Může vytvářet hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem. 

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 

produkty 

: Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Protipožární opatření : Uchovávejte na návětrné straně. Nevdechujte kouř z požáru nebo výpary z rozkladu. Při 

hašení požáru chemických látek postupujte opatrně. 

Opatření pro hašení požáru : Nádoby přemístěte mimo oblast s nebezpečím požáru, můžete-li tak učinit bez vystavení se 

riziku. Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Zabraňte pronikání 

vody z hašení do životního prostředí. 

Ochrana při hašení požáru : Jako v prípade požáru mejte samostatný dýchací prístroj a plnou ochrannou výbavu. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

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

Obecná opatření : Vyvarujte se vdechnutí prachu ze sušeného produktu. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Plány pro případ nouze : Odstraňte všechny zdroje vznícení. Prostory odvětrávejte. Vyvarujte se vdechování výparů. 

Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Evakuujte nepotřebné pracovníky. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Ochranné prostředky : Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Viz oddíl 8. 

Plány pro případ nouze : Odstraňte všechny zdroje vznícení. Prostory odvětrávejte. Vyvarujte se vdechování výparů. 

Zamezte styku s kůží a očima. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Informujte úřady, pokud unikne velké množství výrobku do kanalizace nebo veřejné 

vody. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro uchovávání : Zastavte únik, je-li to možné bez rizika. Rozlitou látku přehraďte. 

Způsoby čištění : Absorbujte do, nebo pokryjte zeminou, pískem či jiným nehořlavým materiálem a přeneste 

do nádob pro pozdější likvidaci. Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních 

předpisů. Oblast úniku umyjte mýdlovou vodou. 

Další informace : Upozornění: tento výrobek může způsobovat, že je podlaha kluzká. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování. 
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření. Pára je těžší než vzduch, šíří se podél země a může dojít ke vzdálenému 

zapálení. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby nedocházelo k hromadění výparů. 

Používejte zařízení odolná vůči rozpouštědlům. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. 

Vyvarujte se vdechování výparů. Vyvarujte se vdechnutí prachu ze sušeného produktu. 

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zacházejte s výrobkem podle 

zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než 

opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. 

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Kontaminovaný pracovní oděv 

neodnášejte z pracoviště. 

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

Skladovací podmínky : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření. Podlahy musejí být nepropustné, odolné vůči kapalinám a musejí se snadno 

čistit. Zabraňte kontaminaci spodních vod materiálem. Uchovávejte pouze v původní 

nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Neslučitelné materiály. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Ochrana proti mrazu. Nenechte výrobek vyschnout. 

Neslučitelné materiály : Oxidační činidla. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Lešticí přípravek. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Glycerol (56-81-5) 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Glycerol, mlha 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 10 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 2,4 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 15 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 3,7 ppm 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

 

Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

EU - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Mineral oils (AHRMO) 

IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Poznámky (Year of adoption 2010) 

Související právní předpisy SCOEL Recommendations 

 

Hydroxid sodný (1310-73-2) 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Hydroxid sodný 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 2 mg/m³ 
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Hydroxid sodný (1310-73-2) 

Poznámka (CZ) I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži) 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

 

Ethylacetát (141-78-6) 

EU - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Ethyl acetate 

IOELV TWA (mg/m³) 734 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 1468 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 400 ppm 

Související právní předpisy COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Ethylacetát 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 700 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 195 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 900 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 250 ppm 

Poznámka (CZ) I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži) 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

 

Isopentyl-acetát (123-92-2) 

EU - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Isopentylacetate 

IOELV TWA (mg/m³) 270 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 540 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

Související právní předpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Česká republika - Limity vlivů při zaměstnání 

Místní název Pentylacetát (Amylacetát; 1-Methyl-n-butylacetát; Pentylester kyseliny octové) všechny 

isoméry a směsi isomerů (iso-Pentyl-acetát) 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 50,8 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 540 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 101,5 ppm 

Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

 

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % aromáty  

EU - Limity vlivů při zaměstnání 

Expoziční limity stanovené výrobcem TWA: 1200 mg/m³ 
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Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

DNEL/DMEL (pracovníci) 

Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 220 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 160 mg/m³ 

DNEL/DMEL (veřejnost) 

Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 40 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 35 mg/m³ 

Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 92 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

 

Hydroxid sodný (1310-73-2) 

DNEL/DMEL (pracovníci) 

Dlouhodobé - místní účinky, inhalačně 1 mg/m³ 

DNEL/DMEL (veřejnost) 

Dlouhodobé - místní účinky, inhalačně 1 mg/m³ 

 

Terpineol (8000-41-7) 

DNEL/DMEL (pracovníci) 

Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 6,35 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 44,8 mg/m³ 

DNEL/DMEL (veřejnost) 

Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 0,42 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 7,96 mg/m³ 

Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 2,29 mg/kg tělesné hmotnosti/den 

PNEC (voda) 

PNEC aqua (sladká voda) 12 μg/l 

PNEC aqua (mořská voda) 1,2 μg/l 

PNEC (sediment) 

PNEC sediment (sladká voda) 0,263 mg/kg suché hmotnosti 

PNEC sediment (mořská voda) 0,026 mg/kg suché hmotnosti 

PNEC (zemina)  

PNEC zemina 0,045 mg/kg suché hmotnosti 

PNEC (orálně) 

PNEC orálně (sekundární otrava) 16,6 mg/kg jídla 

PNEC (STP) 

PNEC čistírna odpadních vod 2,57 mg/l 

8.2. Omezování expozice 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dostatečné větrání k omezení koncentrace prachu a/nebo výparů na minimum. Zajistěte přednostní použití instalací trvala zabezpečených 

proti prosáknutí (např. svařované potrubí), úniky  pod mezními koncentracemi. Místní ventilace výfukových plynů (LEV) může být vyžadována pro 

kontrolu expozice vdechováním. EN 482: Expozice na pracovišti - Všeobecné požadavky na provádění postupů měření chemických činidel. 

Osobní ochranné pomůcky: 

Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce. 

 



Polarshine 45 
Bezpečnostní list  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 
 

 

   

26.02.2020 (Verze: 3.0) CS (Čeština) 7/16 
 

Ochrana rukou: 

Při opakovaném nebo dlouhodobějším kontaktu používejte rukavice. Butylkaučuk: Tloušťka materiálu > 0,11 mm, Doba průniku: > 480 minut. 

Standard EN 374 – ochranné rukavice proti chemikáliím. Přesnou dobu použitelnosti musí zjistit výrobce ochranných rukavic a musí být 

dodržována. Rukavice by měly být odstraněny a nahrazeny, pokud došlo k nějaké známce degradace nebo průniku. 

 

Ochrana očí: 

Hrozí-li postříkání tekutinou: Ochranné brýle. Standard EN 166 – osobní ochranné pomůcky zraku. 

 

Ochrana kůže a těla: 

Ochranný oděv s dlouhými rukávy 

 

Ochrana cest dýchacích: 

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení. Krátkodobá expozice: Kombinovaná plynová/prachová maska s filtrem 

typu A/P1. Norma EN 14387 – Plynový filtr (filtry), kombinovaný filtr (filtry). Dlouhodobá expozice: Používejte nezávislý dýchací přístroj 

 

Ochrana proti nebezpečí popálení: 

Není nutné pro běžné podmínky používání. 

Omezování a sledování expozice životního prostředí: 

Zabraňte úniku do životního prostředí. Zajistěte, aby nebyly překročeny úrovně emisí podle místních předpisů nebo provozních povolení. 

Další informace: 

Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 

Barva : Bílý. 

Zápach : Bez zápachu. 

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje 

pH : 2,5 – 4,5 

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje 

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje 

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje 

Bod vzplanutí : > 65 °C 

Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje 

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nevztahuje se 

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje 

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje 

Relativní hustota : ≈ 1,23 (Voda = 1) 

Hustota : ≈ 1,23 g/ml 

Rozpustnost : Voda: Rozptýlitelný 

Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje 

Viskozita, kinematická : > 20,5 mm²/s (40 °C) 

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 

Výbušnost : Při zahřívání: Může vytvářet hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem. 

Oxidační vlastnosti : Bez oxidace. 

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 

9.2. Další informace 

Obsah těkavých organických sloučenin : ≈ 16,8 % (Směrnicí 2010/75/EU) 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Stabilní za doporučených manipulačních a skladovacích podmínek (viz bod 7). Hořlavá kapalina. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za doporučených manipulačních a skladovacích podmínek (viz bod 7). 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Při zahřívání: Může vytvářet hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem. Může prudce reagovat s oxidačními činidly. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nenechte výrobek vyschnout. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Oxidační činidla. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

1,2-benzoisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

LD50, orálně, potkan 490 mg/kg tělesné hmotnosti (metoda OECD 401) 

LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti (metoda OECD 402) 

 

Glycerol (56-81-5) 

LD50, orálně, potkan 27200 mg/kg 

LD50 dermálně 56750 mg/kg (Morče) 

LC50, inhalačně, potkan (mg/l) > 2,75 mg/l - 4 hodin 

 

Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg 

LD50 potřísnění kůže u králíků > 2000 mg/kg 

LC50, inhalačně, potkan (mg/l) > 5 mg/l 4 hodin 

 

Oxid hlinitý (1344-28-1) 

LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg tělesné hmotnosti 

LC50 potkan, inhalačně (prach/mlha - mg/l/4 h) > 2,3 mg/l - 4 hodin (metoda OECD 403) 

 

Ethylacetát (141-78-6) 

LD50 potřísnění kůže u králíků > 20000 mg/kg 

LC50 potkan, inhalačně (ppm) > 6000 ppm - 6 hodin 
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Isopentyl-acetát (123-92-2) 

LD50, orálně, potkan 7400 mg/kg tělesné hmotnosti 

 

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % aromáty 

LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg (metoda OECD 401), (Používání odvozených údajů) 

LD50 potřísnění kůže u králíků > 5000 mg/kg (metoda OECD 403), (Používání odvozených údajů) 

LC50, inhalačně, potkan (mg/l) > 5000 mg/m³ - 4 hodin, páry (metoda OECD 403), (Používání odvozených údajů) 

 

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 

pH: 2,5 – 4,5 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno 

pH: 2,5 – 4,5 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Karcinogenita : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  

 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

: Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

: Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 

Doplňkové informace : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 

Polarshine 45  

Viskozita, kinematická > 20,5 mm²/s (40 °C) 

 

Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a 

příznaky 

: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Styk s kůží může 

vyvolat alergickou reakci u citlivých jedinců. Může odmašťovat pokožku. Vysušený produkt 

může uvolňovat prach. Vysoké koncentrace prachu mohou způsobit podráždění dýchacích 

cest. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 

(akutní) 

: Neklasifikováno 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 

(chronickou) 

: Neklasifikováno 

 

1,2-benzoisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

LC50 ryby 2,15 mg/l - 96 hodin (Onchorynchus mykiss), (metoda OECD 203) 

EC50 dafnie 2,9 mg/l - 48 hodin (Daphnia magna), (metoda OECD 202) 
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ErC50 (řasy) 110 µg/l - 72 hodin (Pseudokirchneriella subcapitata), (metoda OECD 201) 

NOEC, řasy 40.3 μg/l (72 hodin, Pseudokirchneriella subcapitata, Rychlost růstu (metoda OECD 201)) 

 

Glycerol (56-81-5) 

LC50 ryby 54000 mg/l - 96 hodin (Salmo gairdneri) 

EC50 dafnie 1955 mg/l - 48 hodin (Daphnia magna) 

 

Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

LL50, ryby, Akutní > 10000 mg/l (96 hodin, Leuciscus idus melanotus, WAF (Water Accomodated 

Fraction/Metoda upravené frakce) (metoda OECD 203)) 

LL50, vodní bezobratlí, Akutní > 100 mg/l (48 hodin, Daphnia magna, Mobilita, WAF (Water Accomodated 

Fraction/Metoda upravené frakce) (metoda OECD 202)) 

 

Hydroxid sodný (1310-73-2) 

LC50 ryby 35 – 189 mg/kg 

EC50 dafnie 40,4 mg/l - 48 hodin (Daphnia magna) 

 

Ethylacetát (141-78-6) 

LC50 ryby 230 mg/l - 96 hodin (Pimephales promelas)(US EPA E03-05) 

72hodinová dávka EC50 řasy 1 > 100 mg/l - 72 hodin (Desmodesmus subspicatus, Rychlost růstu) (metoda OECD 201) 

NOEC chronická, ryby > 100 mg/l - 72 hodin (Desmodesmus subspicatus) 

NOEC chronická, korýši 2,4 mg/l - 21 dnů (Daphnia magna)(metoda OECD 211) 

 

Isopentyl-acetát (123-92-2) 

LC50 ryby 11,1 mg/l - 96 hodin (Danio rerio), (metoda OECD 203) 

EC50 dafnie 26,3 mg/l - 48 hodin (Daphnia magna, immobilisation), (metoda OECD 202) 

ErC50 (řasy) > 100 mg/l - 48 hodin (Desmodesmus subspicatus), (metoda OECD 201) 

 

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % aromáty 

LL50, ryby, Akutní > 1000 mg/l (96 hodin, Oncorhynchus mykiss, WAF (Water Accomodated Fraction/Metoda 

upravené frakce) (metoda OECD 203)) 

NOELr, ryby, Chronický 0.101 mg/l (28 dnů, Oncorhynchus mykiss, Rychlost růstu (QSAR)) 

LL50, vodní bezobratlí, Akutní > 10000 mg/l (48 hodin, Chaetogammarus marinus, WAF (Water Accomodated 

Fraction/Metoda upravené frakce)) 

LL50, vodní bezobratlí, Akutní > 1000 mg/l (48 hodin, Daphnia magna, Mobilita, WAF (Water Accomodated 

Fraction/Metoda upravené frakce) (metoda OECD 202)) 

NOELr, vodní bezobratlí, Chronický 0.176 mg/l (21 dnů, Daphnia magna, Reprodukce (QSAR)) 

EL50, řasy, Akutní > 1000 mg/l (72 hodin, Pseudokirchneriella subcapitata, Rychlost růstu/počet buněk 

(metoda OECD 201)) 

NOELr, řasy 1000 mg/l (72 hodin, Pseudokirchneriella subcapitata, Rychlost růstu/počet buněk 

(metoda OECD 201)) 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Polarshine 45  

Perzistence a rozložitelnost Nejsou dostupné žádné informace. 
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1,2-benzoisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

Perzistence a rozložitelnost Není snadno biologicky odbouratelný. 

 

Glycerol (56-81-5) 

Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. 

Biologický rozklad 94 % - 24 dnů 

 

Oxid hlinitý (1344-28-1) 

Perzistence a rozložitelnost Netýká se anorganických látek. 

 

Terpineol (8000-41-7) 

Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. 

Biologický rozklad 80 % - 28 dnů (metoda OECD 310) 

 

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % aromáty 

Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný. 

Biologický rozklad 89,8 % - 28 dnů 

12.3. Bioakumulační potenciál 
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Bioakumulační potenciál Nejsou dostupné žádné informace. 

 

1,2-benzoisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

BCF ryby 1 6,62 - 3 týdny (Lepomis macrochirus, Celé tělo), (metoda OECD 305) 

Log Pow 0,7 (20 °C, pH 7, MetodaEU A.8) 

Bioakumulační potenciál Neočekává se bioakumulace. 

 

Glycerol (56-81-5) 

Log Pow -1,75 (25 °C), (metoda OECD 107) 

 

Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

BCF ryby 1 0,4 – 10900 l/kg (20 °C, pH: 7), (QSAR) 

Log Pow 4,3 – 18,02 (20 °C, pH: 7), (QSAR) 

 

Isopentyl-acetát (123-92-2) 

BCF ryby 1 1,45 (vypočítaná hodnota) 

Log Pow 2,7 (35 °C), (metoda OECD 117) 

Bioakumulační potenciál Neočekává se bioakumulace. 

12.4. Mobilita v půdě 

Polarshine 45  

Ekologie - půda Nejsou dostupné žádné informace. 

 

1,2-benzoisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

Log Koc ≈ 0,97 (25 °C), (metoda OECD 121) 
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Ekologie - půda Rozpustný ve vodě. 

 

Bílý minerální olej (ropný) (8042-47-5) 

Log Koc 3,58 – 14,7 (20 °C, pH: 7), (QSAR) 

 

Oxid hlinitý (1344-28-1) 

Ekologie - půda nerozpustný ve vodě. 

 

Isopentyl-acetát (123-92-2) 

Ekologie - půda Lze mísit s vodou. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Polarshine 45  

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Doporučení pro likvidaci odpadu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. Prázdné obaly by měly 

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. 

Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG / IATA 

14.1. UN číslo 

Číslo OSN (ADR) : Není regulován 

Číslo OSN (IMDG) : Není regulován 

Číslo OSN (IATA) : Není regulován 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Oficiální pojmenování pro přepravu : Není regulován 

Náležitý název pro zásilku (IMDG) : Není regulován 

Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA) : Není regulován 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR 

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

IMDG 

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

IATA 

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : Není regulován 

14.4. Obalová skupina 

Obalová skupina : Není regulován 

Obalová skupina (IMDG) : Není regulován 
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Balicí skupina (IATA) : Není regulován 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná 

Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná 

Další informace : Neklasifikováno 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Zvláštní opatření pro dopravu  : Nevztahuje se 

Pozemní přeprava 

Není regulován 

Doprava po moři 

Není regulován 

Letecká přeprava 

Není regulován 

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

Nevztahuje se 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

15.1.1. Předpisy EU 

Podle přílohy XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 platí tato omezení: 

Referenční kód Použitelné na Název nebo popis 

3. Bílý minerální olej (ropný) ; Uhlovodíky, 

C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % 

aromáty ; Ethylacetát ; Terpineol ; Isopentyl-

acetát 

Kapalné látky nebo směsi, které jsou považovány za nebezpečné podle směrnice 

1999/45/ES nebo splňují kritéria pro některou z těchto tříd nebo kategorií 

nebezpečnosti uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008 

3(a) Ethylacetát ; Isopentyl-acetát Látky nebo směsi splňující kritéria některé z následujících tříd nebo kategorií 

nebezpečnosti stanovených v příloze I k nařízení (ES) č. 1272/2008: Třídy 

nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 

1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F 

3(b) Bílý minerální olej (ropný) ; Uhlovodíky, 

C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % 

aromáty ; Ethylacetát ; Terpineol 

Látky nebo směsi splňující kritéria některé z následujících tříd nebo kategorií 

nebezpečnosti stanovených v příloze I k nařízení (ES) č. 1272/2008: Třídy 

nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a 

plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10 

40. Ethylacetát ; Isopentyl-acetát Látky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny 

kategorie 1, 2 nebo 3, hořlavé tuhé látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, které 

při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 nebo 3, samozápalné 

kapaliny kategorie 1 nebo samozápalné tuhé látky kategorie 1 bez ohledu na to, 

zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 

chemických látek. 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách 

  

Obsah těkavých organických sloučenin : ≈ 16,8 % (Směrnicí 2010/75/EU) 

15.1.2. Národní předpisy 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

No posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno 
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ODDÍL 16: Další informace 

Označení změn: 

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky 

1 Identifikace látky/směsi a 

společnosti/podniku 

Upraveno  

2 Identifikace nebezpečnosti Upraveno  

3 Složení/informace o složkách Upraveno  

4 Pokyny pro první pomoc Upraveno  

5 Opatření pro hašení požáru Upraveno  

6 Opatření v případě náhodného 

úniku 

Upraveno  

7 Zacházení a skladování Upraveno  

8 Omezování expozice / osobní 

ochranné prostředky 

Upraveno  

9 Fyzikální a chemické vlastnosti Upraveno  

10 Stálost a reaktivita Upraveno  

11 Toxikologické informace Upraveno  

12. Ekologické informace Upraveno  

13 Pokyny pro odstraňování Upraveno  

15 Informace o předpisech Upraveno  

16 Další informace Upraveno  

 

Zkratky a akronymy: 

 ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) 

 Číslo CAS (Chemical Abstracts Service) 

 BCF (Bioconcentration Factor/Biokoncentrační faktor) 

 CLP (Classification, Labelling and Packaging) 

 DNEL (Derived No Effect Level/Odvozené omezení bez účinku) 

 EC (European Community/Evropské společenství) 

 EC50 (Effective Concentration 50%/Účinná koncentrace 50 %) 

 EN (Evropská norma) 

 IARC (International Agency for Research on Cancer) 

 IATA (International Air Transport Association) 

 IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit) 

 IMDG (International Maritime Dangerous Goods) 

 IMO (Mezinárodní námořní organizace) 

 LC50 (Lethal Concentration 50%/Smrtelná koncentrace 50 %) 

 LD50 (Lethal Dose 50%/Smrtelná dávka 50 %) 

 NOEL (No Observed Effect Level - dávka bez pozorovaného účinku) 

 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) 

 OEL (Occupational exposure limit/expoziční limit na pracovišti) 
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 PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic/Trvalé, bio akumulativní a toxické) 

 PNEC (Predicted No Effect Concentration/Odhadovaná koncentrace bez účinku) 

 QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship/Vztah mezi kvantitativní strukturou a biologickou 

aktivitou) 

 REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) 

 STEL (Short Term Exposure Limit/Omezení krátkodobého vystavení) 

 TWA (Time Weighted Average/Časově vážený průměr) 

 UNxxxx (číslo přidělené výboru expertů Organizace spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží) 

 vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative/Velmi trvalé a velmi bio akumulativní) 

 

Zdroje dat : 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. 

Další informace : Žádný/á. 

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP): 

Neklasifikováno  

 

Úplné znění vět H a EUH: 

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

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pri vdechnutí, kategorie 1 

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 

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

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3 

Met. Corr. 1 Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 

Skin Corr. 1A Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A 

Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

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

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
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H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. 

bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH) 

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 


