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BEZPEČNOSTNÍ LIST
(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 - č. 2015/830)

RUBRIKA 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikátor prostředku

Název prostředku: PRO DYACIL MAXI

   Kód prostředku: 344205

1.2. Určená správná použití látky nebo směsi a nedoporučovaná používání
Desinfekční čisticí prostředek potravinářské normy.

1.3. Informace týkající se poskytovatele bezpečnostního listu
Název společnosti: HYGIENE & NATURE.

Adresa:  12 BOULEVARD EIFFEL - BP86. 21603. LONGVIC CEDEX. FRANCIE. 
Telefon: +33 (0)3 80 68 45 20.     Fax: +33 (0)3 80 68 45 21.

contact@hetn.fr

www.hygiene-et-nature.com

1.4. Nouzové telefonní číslo: +33 (0)1 45 42 59 59.
Společnost/Organizace: INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIKA 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.

Korozivní látka pro kovy, Kategorie 1 (Met. Corr. 1, H290).

Poleptání kůže, Kategorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Vážné poškození očí, Kategorie 1 (Eye Dam. 1, H318).

Prudká toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400). 
Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Prvky etikety
Tato směs je detergentem k biocidnímu použití (viz rubrika 15).

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.
Piktogramy nebezpečí:

GHS05 GHS09 
Varovné poznámky: 
NEBEZPEČÍ
Identifikátor prostředku: 
EC 931-138-8
607-428-00-2

ISOTRIDECANOL ETHOXYLE 
TETRASODIUM EDTA

Poznámky nebezpečí a dodatečné informace o nebezpečích:
H290

H314

H410

Rady pro obezřetnost - Obecné: 
P102

Rady pro obezřetnost - Prevence:
P234

P273

P280

Rady pro obezřetnost - Intervence: 
P301 + P330 + P331

Na kovech může působit korozivně.

Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.
Velmi toxický pro vodné organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte výhradně v původním obalu.
Vyvarujte se odhození do životního prostředí.
Noste ochranné rukavice/ochranné oblečení/vybavení ochrany očí/obličeje/uší/ ...

V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
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P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310

P391

Rady pro obezřetnost - Eliminace: 
P501

V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): svlékněte si ihned kontaminované oblečení. Omyjte 
kůži vodou/osprchujte se.

V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Umývejte opatrně pod vodou po dobu několika minut. Vyjměte
kontaktní čočky, pokud je oběť nosí a pokud mohou být snadno vyjmutelné. Pokračujte v mytí.
Zavolejte ihned TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

Zachyťte rozlitý prostředek.

Obsah a obal musí být odstraněn jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy.

2.3. Další nebezpečí
Směs neobsahuje 'Látky zvláště znepokojující' (SVHC)>= 0.1% uveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) podle článku 57
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Směs neodpovídá kritériím aplikovatelným na směsi PBT nebo vPvB, v souladu s přílohou XIII nařízení REACH (ES) č.1907/2006.

RUBRIKA 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2. Směsi
Složení:

Identifikace (CE) 1272/2008 Poznámka %
CAS: 69011-36-5
EC: 931-138-8

ISOTRIDECANOL ETHOXYLE

GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

2.5 <= x % < 10

CAS: 7173-51-5
EC: 230-525-2

 DIDECYLDIMETHYLAMONIUM
CHLORID

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

2.5 <= x % < 10

INDEX: 607-428-00-2
CAS: 64-02-8
EC: 200-573-9

TETRASODIUM EDTA

GHS05, GHS07
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

0 <= x % < 2.5

INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7

PROPAN-2-OL

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

[1] 0 <= x % < 2.5

INDEX: 011-005-00-2 
CAS: 497-19-8
EC: 207-838-8

UHLIČITAN SODNÝ

GHS07
Wng
Eye Irrit. 2, H319

0 <= x % < 2.5

(Úplné znění vět H: viz část 16) 
Informace o složení:

[1] Látka, pro kterou existují limitní hodnoty expozice na pracovišti

RUBRIKA 4: PRVNÍ POMOC
Obecně, v případě pochybnosti nebo přetrvávajících příznaků se vždy poraďte s lékařem.
NIKDY nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí

4.1. Popis první pomoci
V případě inhalace:

Dýchejte čerstvý vzduch. V případě potíží se poraďte s lékařem.
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V případě zasažení očí:
Myjte velkým množstvím čisté vody po dobu 15 minut, oční víčka udržujte roztažená. Ať je počáteční stav   
jakýkoliv, obraťte se na očního lékaře, ukažte mu etiketu. 

V případě zasažení kůže:
Svlékněte si ihned špinavé nebo potřísněné oblečení.
Dejte pozor na prostředek, který může zůstat mezi kůží a oblečením, hodinkami, botami, ...
Pokud je kontaminované místo rozsáhlé a/nebo se objeví poškození kůže, je nezbytné poradit se s lékařem nebo přepravit osobu do 
nemocničního prostředí.
Omyjte důkladně čistou vodou.

V případě požití:
Nepožívejte nic ústy.

   Zavolejte ihned lékaře a ukažte mu etiketu.
4.2. Hlavní příznaky a účinky, akutní a opožděné

Není k dispozici žádná informace.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního nutného ošetření

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 5: OPATŘENÍ BOJE PROTI POŽÁRU
Nehořlavý.

5.1. Způsoby hašení
Vhodné způsoby hašení

V případě požáru použijte:
- rozstřikovanou vodu nebo vodní mlhu
- oxid uhličitý (CO2)
- pěnu
- polyvalentní prášky ABC

Nevhodné způsoby hašení
   Nevhodné způsoby hašení

- proud vody
5.2. Zvláštní nebezpečí vycházející z látky nebo směsi

Požár způsobí často hustý černý kouř. Expozice látkám vzniklým rozkladem může představovat rizika pro zdraví.
Nedýchejte kouř.
V případě požáru se může tvořit:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)

5.3. Rady požárníkům
Zásahové jednotky musí být vybaveny ochranným oblekem pro boj s požárem a autonomním dýchacím přístrojem.

RUBRIKA 6: OPATŘENÍ K PODNIKNUTÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉ DISPERZE

6.1. Individuální počínání si, ochranné vybavení a urgentní postupy
Konzultujte ochranná opatření vyjmenovaná v rubrikách 7 a 8.

Pro ne-záchranáře
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Pro záchranáře
Zasahující osoby budou vybaveny vhodnými ochrannými osobními prostředky (Konzultujte rubriku 8). 6.2. 

Opatření pro ochranu životního prostředí
Zadržte a zachyťte únik látky pomocí nehořlavých absorbujících materiálů, například: písku, hlíny, vermikulitu, rozsivkové zeminy, do sudů,
za účelem eliminace odpadu.
Vyvarujte se proniknutí do kanalizace a vodních toků.
Pokud prostředek kontaminuje vodní plochy, řeky nebo kanalizaci, zalarmujte příslušné orgány v souladu s předepsanými postupy.
Umístěte sudy sebraného odpadu určeného k likvidaci podle platných předpisů (viz rubrika 13).

6.3. Metody a úklidový a čisticí materiál
Neutralizujte pomocí kyselého dekontaminentu.

V případě potřísnění podlahy, po sesbírání prostředku vysušením pomocí inertního a nehořlavého absorbujícího materiálu, umyjte velkým 
množstvím vody plochu, která byla potřísněna. 
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Čištění proveďte ideálně detergentem, vyvarujte se použití rozpouštědel. 
6.4. Odkaz na další rubriky

Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Předpisy týkající se skladovacích prostor jsou použitelné pro provozovny, kde se manipuluje se směsí.

7.1. Opatření k podniknutí pro bezpečnou manipulaci
Po každém použití si umyjte ruce.
Před opětovným použitím si svlékněte a vyperte kontaminované oblečení.
Před vstupem do stravovací zóny si svlékněte kontaminované oblečení a ochranné vybavení. 
Předvídejte umístění bezpečnostních sprch a očních fontánek v dílnách, kde se s prostředkem permanentně manipuluje.

Prevence proti požáru:
Zamezte vstupu nepovolaným osobám.

Doporučené vybavení a postupy:
Pro individuální ochranu konzultujte rubriku 8.

   Dodržujte opatření uvedená na etiketě a nařízení týkající se bezpečnosti práce.
Zakázané vybavení a postupy:

Je zakázáno kouřit, jíst a pít v prostorách, kde se používá směs.
Nikdy neotevírejte obaly pod tlakem.

7.2. Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností
Není k dispozici žádná informace.

Skladování
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nádobu uchovávejte dobře uzavřenou a na suchém místě. 
Chraňte před mrazem a teplem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte v dobře uzavřením obalu.

Balení
Vždy uchovávejte v obalech materiálu shodného s původním.

7.3. Zvláštní konečné(á) použití
Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 8: KONTROLY INDIVIDUÁLNÍ EXPOZICE/OCHRANY
8.1. Kontrolní parametry
Limitní hodnoty profesionální expozice:

- Francie (INRS - ED984 / 2019-1487) :
CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Poznámky: TMP č.:
67-63-0 - - 400 980 - 84

- Švýcarsko (SUVAPRO 2017) :
CAS VME VLE Stropní hodnotaOznačení
67-63-0 200 ppm

500 mg/m³
400 ppm
1000 mg/m³

B SSC

8.2. Kontroly expozice
Opatření individuální ochrany jako jsou osobní ochranné prostředky

Piktogram(y) povinnosti nošení osobních ochranných prostředků (EPI):

Používejte osobní ochranné prostředky čisté a správně udržované.
Používejte osobní ochranné prostředky čisté a správně udržované.
Během používání nejezte, nepijte, nekuřte. Před znovupoužitím si kontaminované oblečení svlékněte a vyperte. Zajistěte patřičnou ventilaci, 
zejména v uzavřených prostorách.
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- Ochrana očí / obličeje
Vyvarujte se kontaktu s očima.
Používejte ochranu očí vhodnou při vystříknutí tekutiny.
Před jakoukoliv manipulací je nezbytné si vzít bezpečnostní brýle s postranní ochranou v souladu s normou NF EN166.
V případě zvýšeného nebezpečí použít pro ochranu obličeje ochranný štít na obličej.
Nošení korekčních brýlí nepředstavuje ochranu.
Těm, kteří nosí kontaktní čočky, se doporučuje použít korekční brýlová skla při práci, kdy mohou být vystaveni dráždivým parám.
Počítejte se zdrojem (fontánkou) na mytí očí v provozu, kde se s prostředkem stále manipuluje.

- Ochrana rukou
Používejte vhodné ochranné rukavice odolné chemickým činidlům, v souladu s normou NF EN374.
Výběr rukavic musí být učiněn se zřetelem na použití a dobu použití na pracovišti.
Ochranné rukavice musejí být vybrány se zřetelem na pracoviště: může se manipulovat s jinými chemickými produkty, je nezbytná fyzická
ochrana (řez, propíchnutí, tepelná ochrana), požadována obratnost.
Doporučené typy rukavic:

- Přírodní latex

- PVC (Polyvinylchlorid)
- Nitrilový kaučuk (Akrylonitrilbutadienový kaučuk (NBR))

- PVA (Polyvinylalkohol)
- Butylkaučuk (Copolymer isobutylene-isoprene)

Doporučené charakteristiky:
- Nepromokavé rukavice v souladu s normou NF EN374.

- Ochrana těla
Vyvarujte se kontaktu s kůží.
Noste vhodný ochranný oděv.
Typ vhodného ochranného oděvu:
V případě velkého stříkání noste protichemický ochranný oděv nepropustný pro kapaliny (typ 3) v souladu s normou NF EN14605, aby se
zabránilo kontaktu s kůží.
V případě rizika poskvrnění noste protichemický ochranný oděv (typ 6) v souladu s normou NF EN13034 p, aby se zabránilo kontaktu s kůží.
Noste vhodný ochranný oděv a zejména kombinézu a boty. Tyto věci budou udržovány v dobrém stavu a po použití vyčištěny.
Personál nosí pracovní oděv pravidelně praný.
Po kontaktu s prostředkem musí být všechny zašpiněné části těla umyty.

- Ochrana dýchacích cest
Za normálních podmínek používání není ochrana dýchacích cest nezbytná.

RUBRIKA 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informace o důležitých fyzikálních a chemických vlastnostech 
Obecné informace

Fyzikální stav: Řídká kapalina.
Barva: Modrá
Vůně/zápach: ředidlo

Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
12.00  +/- 0.50.

Silná zásada.

Netýká se.
PE > 100°C

Netýká se.

pH :

Bod/interval varu: 
Interval bodu vznícení: 
Tlak páry (50°C): 
Hustota:

Rozpustnost ve vodě: 
Viskozita:

Bod/interval tání:
Bod/interval samovznícení: 
Bod/interval rozkladu:

> 1

Rozpustný.

v < 7 mm2/s (40°C) 
Netýká se. 
Netýká se.
Netýká se.
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9.2. Další informace
Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita

Směs, která může chemickým působením napadnout nebo dokonce zničit kovy.

10.2. Chemická stabilita
Tato směs je stabilní za podmínek manipulace a skladování doporučených v rubrice 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Není k dispozici žádná informace.

10.4. Podmínky, kterých se vyvarujte
Vyvarujte se:
- mrazu
- tepla

10.5. Neslučitelné látky
Nemíchejte s ostatními detergenty. Reaguje s aniontovými tenzidy. 

10.6. Nebezpečné rozkladové látky
Tepelný rozklad může generovat / tvořit:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)

RUBRIKA 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1. Informace o toxikologických účincích

Může způsobit nevratné poškození kůže, jako je nekróza viditelná přes pokožku a ve škáře, po expozici po dobu až tří minut.
Žíravé reakce jsou charakterizovány ulceracemi, krvácením, krvavými strupy a na konci 14denního období pozorování zbarvením v důsledku 
bělení kůže, oblastmi alopecie a jizvami.

11.1.1. Látky
Není k dispozici žádná toxikologická informace o látkách.

11.1.2. Směsi
Tato směs je klasifikována jako nebezpečná pro zdraví s přihlédnutím k dostupným údajům a pravidlům výpočtu definovaným v nařízení (ES) 
1272/2008.

Poleptání kůže/podráždění kůže:

Klasifikace žíraviny se zakládá na extrémní hodnotě pH.

Látka(y) popsaná(é) v toxikologickém listu INRS (Národní institut pro výzkum a bezpečnost):
- Propan-2-ol (CAS 67-63-0): Viz toxikologický list č. 66.

- Tetrasodium EDTA (CAS 64-02-8): Viz toxikologický list č. 276.

RUBRIKA 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
Velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé následky.

   Zamezte jakémukoliv vypuštění prostředku do kanalizace nebo vodních toků.
12.1. Toxicita
12.1.2. Směsi

Tato směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí podle pravidel výpočtů definovaných v nařízení (ES) 1272/2008. 
12.2. Stálost a odbouratelnost

V souladu s nařízením "Detergent"  ES č. 648/2004 pozměněným, týkajícím se biodegradability povrchových činidel.
12.2.1. Látky

DIDECYLDIMETHYLAMONIUM CHLORID (CAS: 7173-51-5) 
Biologický rozpad: Rychle odbouratelný.

12.3. Potenciál bioakumulace
Není k dispozici žádná informace. 

12.4. Nestálost v půdě
 Není k dispozici žádná informace.
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12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB
Není k dispozici žádná informace. 

12.6. Další neblahé účinky
Není k dispozici žádná informace. 

RUBRIKA13: PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ELIMINACE
Vhodné nakládání s odpadem směsi a/nebo jejího obalu musí být stanoveno v souladu s ustanoveními směrnice 2008/98/ES.

13.1. Metody zacházení s odpady
Nevylévejte do kanalizace ani do vodních toků. 

Odpady:
Nakládání s odpady musí probíhat, aniž by bylo ohroženo lidské zdraví a poškozeno životní prostředí, a zejména bez ohrožení vody, vzduchu, 
půdy, fauny nebo flory.
Recyklujte nebo eliminujte v souladu s platnou legislativou, přednostně ve sběracím zařízení nebo odevzdávejte schválené společnosti.

Nekontaminujte odpadem půdu nebo vodu, neodhazujte ho do životního prostředí.
Znečištěné obaly:

Vyprázdněte úplně nádobu. Uchovejte etiketu na nádobě. 
Odevzdejte schválené společnosti pro eliminaci odpadů.

RUBRIKA 14: INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY
Přepravovat produkt v souladu s ustanoveními ADR pro silniční provoz, RID pro železnice, MDG pro námořní dopravu, a OACI/IATA pro 
vzdušnou přepravu (ADR 2019 - IMDG 2018 - OACI/IATA 2020).

14.1. Číslo ONU
3267

14.2. Oficiální označení přepravy ONU
UN3267=ORGANICKÁ KOROZIVNÍ TEKUTINA, ALKALICKÁ, N.S.A. 

14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu
- Klasifikace:

8

14.4. Skupina obalu
II

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí
- Látka nebezpečná pro životní prostředí:

14.6. Zvláštní opatření k podniknutí ze strany uživatele

ADR/RID Třída Cód Skupina Etiketa Ident. QL Dispo. EQ Kat. Tunel
8 C7 II 8 80 1 L 274 E2 2 E

IMDG Třída 2°Etik. Skupina QL FS Dispo. EQ Arrimage
manutention

Separace

8 - II 1 L F-A, S-B 274 E2 Category B 
SW2

SGG18 SG35

IATA Třída 2°Etik. Skupina Passager Passager Cargo Cargo poznámka EQ
8 - II 851 1 L 855 30 L A3 A803 E2
8 - II Y840 0.5 L - - A3 A803 E2

Pro limitovaná množství nebezpečného zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.4 a IATA část 2.7. 
Pro množství mimo nebezpečné zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.5 a IATA část 2.6.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr -
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14.7. Přeprava bez obalu v souladu s přílohou II úmluvy Marpol a se sbírkou IBC
Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 15: INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPISŮ
15.1. Zvláštní předpisy/legislativa k látce nebo směsi ve věcech bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
- Informace týkající se klasifikace a etiket zmíněné v rubrice 2:

Dotčeny jsou následující předpisy:
- Nařízení (ES) č. 1272/2008 pozměněné nařízením  (EU) č. 2020/217 (ATP 14)

- Informace týkající se obalů:
Není k dispozici žádná informace.

- Zvláštní ustanovení:
Není k dispozici žádná informace.

- Etiketace detergentů (Nařízení ES č. 648/2004 a 907/2006) :
- méně než 5%: povrchově kationaktivní látky
- 5% nebo více, ale méně než 15%:  iontové povrchově aktivní látky
- méně než 5%: EDTA a soli
- desinfekční prostředky

- Etiketace biocidů (Nařízení 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 a Směrnice 98/8/ES) :
Název CAS % Typ

prostředků
 DIDECYLDIMETHYLAMONIUM CHLORID 7173-51-5 45.00 g/kg 02

04

Typ prostředků 2: Desinfekční prostředky a algicidní prostředky, které nejsou určené k přímé aplikaci na lidské nebo zvířecí bytosti. 
Typ prostředků 4: Plochy v kontaktu s potravinami a potravou pro živočichy.

- Přehled nemocí z povolání dle francouzského zákoníku práce:
N° TMP      Znění
84
84

Choroby vyvolané tekutými organickými rozpouštědly k profesionálnímu použití:
tekuté uhlovodíky alifatické nebo cyklické nasycené nebo nenasycené a jejich směsi; tekuté halogenové 
uhlovodíky; nitroderiváty alifatických uhlovodíků; alkoholy, glykoly, étery glykolů; ketony; aldehydy; alifatické a 
cyklické étery, z nichž tetrahydrofuran; estery; dimethylformamid a dimethylacetamid; acetonitril a propionitril; 
pyridin; dimethylsulfon, dimethylsulfoxid.

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti
Není k dispozici žádná informace.

RUBRIKA 16: DALŠÍ INFORMACE
Pracovní podmínky uživatele nám nejsou známy, informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich znalostech a na 
nařízeních jak národních, tak společenských.
Směs nesmí být používána k jiným účelům, než jaké jsou specifikované v rubrice 1, aniž by byly obdrženy předem písemné instrukce pro 
manipulaci.
Je vždy zodpovědností uživatele přijmout taková nezbytná opatření, aby byly dodrženy požadavky zákonů a místních nařízení.
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu musí být brány jako popis požadavků na bezpečnost týkajících se této směsi, a ne jako záruka 
jejích vlastností.

Znění vět uvedených v rubrice 3:
H225

H302

H314

H318

H319

H336

H400

H411

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Škodlivý v případě požití.
Způsobuje vážné popáleniny kůže a vážné poškození očí.
Způsobuje vážné poškození očí.
Způsobuje závažné podráždění očí.
Může vyvolat spavost nebo závratě.
Velmi toxický pro vodní organismy.
Toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky.

Zkratky:
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
IMDG: Informace o přepravě nebezpečného zboží po moři (International Maritime Dangerous Goods).
IATA : Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association).
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OACI: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail). 
GHS05: Koroze.

GHS09: Životní prostředí.
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.
vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.
SVHC: Látka vzbuzující mimořádné obavy.
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