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Štítek o bezpeènosti z 15/11/2012, revize 3 
 
ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikace pøípravku: 
Obchodní název:  KEMISOLVE 717 

1.2 Pøíslu¹ná urèená pou¾ití látky nebo smìsi a nedoporuèená pou¾ití 
Doporuèené pou¾ití: 
Pouze pro prumyslové pou8tí 
syntetické rozpoušt.dlo 
 .isti. forem 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeènostního listu 

Dodavatel: 
KEMI S.p.a.   
Via E. Marelli 32/40  
28060 S. Pietro Mosezzo  (No) Italy  
Tel. +39.0321.485811 fax +39.0321.485835 

Zpùsobilé osoby odpovìdné za bezpeènostní list: 
msds@kemi.it 

1.4 Telefonní èíslo pro naléhavé situace 
KEMI S.p.a. tel.  +39.0321.485811 (otevírací hodiny) 
 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti 
2.1. Classification of the substance or mixture 
Smìrovací kritéria, 67/548/CE, 99/45/ES a následující jeho zmìny: 
Vlastnosti / Symboly: 

Xi Drá¾divý 
Vìty R: 

R36/37/38 Drá¾dí oèi, dýchací orgány a kù¾i. 
R61 Mù¾e poškodit plod v tìle matky. 

 
Nepøíznivé fyzikálnì-chemické efekty na lidské zdraví a na ¾ivotní prostøedí:  

®ádná jiná rizika 
 

2.2 Prvky oznaèení 
 
 
 
 
 
Symboly: 

T Toxický 
Vìty R: 

R36/37/38 Drá¾dí oèi, dýchací orgány a kù¾i. 
R61 Mù¾e poškodit plod v tìle matky. 

Vìty S: 
S26 Pøi zasa¾ení oèí okam¾itì dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc. 
S37 Pou¾ívejte vhodné ochranné rukavice. 
S45 V pøípadì nehody, nebo necítíte-li se dobøe, okam¾itì vyhledejte lékaøskou pomoc (je-li mo¾no, uka¾te toto 
oznaèení). 
S53 Zamezte expozici - pøed pou¾itím si obstarejte speciální instrukce. 

Zvláštní naøízení: 
Pouze k profesionálnímu pou¾ití. 

 
Speciální opatøení podle Pøílohy XVII REACH následujících modifikací: 

Pouze pro profesionální u¾ivatele 
2.3 Dal¹í nebezpeènost 

Látky vPvB: ®ádná. - Látky PBT: ®ádná. 
Jiná rizika: 

®ádná jiná rizika 
 

ODDÍL 3: Slo¾ení/informace o slo¾kách 
3.1 Látky 

N.A. 
3.2 Smìsi 

Nebezpeèné slo¾ky ve smyslu smìrnice 67/548/EHS a naøízení CLP a jejich klasifikace: 
90% - 100% N-methyl-2-pyrrolidone 

REACH No.: 01-2119472430-46-0000, èíslo Index: 606-021-00-7, CAS: 872-50-4, CE: 212-828-1 

 

 



©títek o bezpeènosti 
KEMISOLVE 717 

KEMISOLVE 717/3 
Strana è. 2 z 6 

Xi; R36/37/38-61 
  3.7/1A Repr. 1A H360D 
 
  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H335 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 

 
 
Látky SVHC: 

90% - 100% N-methyl-2-pyrrolidone - REACH No.: 01-2119472430-46-0000, èíslo Index: 606-021-00-7, CAS: 872-
50-4, CE: 212-828-1   Toxický pro reprodukci 

 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
V pøípadì kontaktu s poko¾kou: 

Svléci okam¾itì zamoøené obleèení. 
Ihned opláchnìte velkým mno¾stvím tekoucí vody a mýdla èásti tìla, která pøi¹la do styku s produktem, i v pøípadì 
pouhého podezøení. 
Dùkladnì omyjte celé tìlo (sprcha nebo koupel ve vanì) 
Okam¾itì svléknìte zneèi¹tìné odìvy a odstraòte je bezpeènì. 
 
Pøi kontaktu s kù¾í okam¾itì omyjte mýdlem a velkým mno¾stvím vody. 

V pøípadì kontaktu s oèima: 
Po kontaktu s oèima vypláchnìte oèi vodou po dostateènì dlouhou dobu, pøièem¾ mìjte oèní víèka otevøená, pak 
okam¾itì nav¹tivte oftalmologa. 
Chraòte nezranìné oko. 

Pøí po¾ití: 
V ¾ádném pøípadì se nesna¾it vyvolat zvracení. OKAM®ITÌ VYHLEDAT LÉKAØE. 

Pøí inhalace: 
V pøípadì vdechnutí, vyhledejte ihned lékaøe a uka¾te mu balení nebo etiketu pøípravku. 

4.2 Nejdùle¾itìj¹í akutní a opo¾dìné symptomy a úèinky 
®ádný 

4.3 Pokyn týkající se okam¾ité lékaøské pomoci a zvlá¹tního o¹etøení 
V pøípadì nehody nebo nevolnosti okam¾itì vyhledejte lékaøskou pomoc (pokud mo¾no, uka¾te návod k pou¾ití nebo 
bezpeènostní list pøípravku). 
O¹etøování:  
®ádný 
 

ODDÍL 5: Opatøení pro ha¹ení po¾áru 
5.1 Hasiva 

Vhodný hasicí prostøedek: 
Voda. 
Oxid uhlièitý (CO2). 
Hasiva, která nesmìjí být pou¾ita z bezpeènostních dùvodù: 
®ádný. 

5.2 Zvlá¹tní nebezpeènost vyplývající z látky nebo smìsi 
Nevdechovat výbu¹né plyny nebo spaliny. 
Hoøení produkuje tì¾ký kouø. 

5.3 Pokyny pro hasièe 
Pou¾ívejte vhodný dýchací pøístroj. 
Sbírejte kontaminovanou vodu pou¾itou k ha¹ení oddìlenì. Tato voda nesmí být vypou¹tìna do kanalizace. 
Pøesuòte nepo¹kozené nádoby z bezprostøednì rizikové zóny, pokud takto lze uèinit bezpeènì. 
 

ODDÍL 6: Opatøení v pøípadì náhodného úniku 
6.1 Opatøení na ochranu osob, ochranné prostøedky a nouzové postupy 

Pou¾ívejte osobní ochranné vybavení. 
Nosit dýchací pøístroj v pøípadì vystavení se výparu / prachu / aerosolù. 
Zajistìte dostateèné vìtrání. 
Pou¾ívejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. 
Viz ochranná opatøení pod bodem 7 a 8. 

6.2 Opatøení na ochranu ¾ivotního prostøedí 
Nedovolte, aby se dostalo do pùdy/podlo¾í. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace. 
Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat. 
V pøípadì úniku plynu nebo vstupu do vodních tokù, pùdy nebo kanalizace informovat pøíslu¹né orgány. 
Vhodný materiál pro zachycení: absorbující materiál, organický, písek 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro èi¹tìní 
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Omyjte velkým mno¾stvím vody. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Viz také bod 8 a 13. 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatøení pro bezpeèné zacházení 

Vyhnìte se kontaktu s kù¾í a oèima, vdechnutí par a mlh 
Pou¾ijte lokální systém vìtrání. 
Nepou¾ívejte prázdné nádoby døíve, ne¾ budou vyèi¹tìny 
Pøed provedením manipulaèních úkonù se ujistit, ¾e v kontejnerech nejsou ¾ádné zbytky nesluèitelných materiálù. 
Kontaminovaný odìv je tøeba vymìnit je¹tì pøed vstupem do stravovacích prostorù. 
Pøi práci s výrobkem nejezte ani nepijte. 
Pro doporuèené ochranné prostøedky viz také bod 8. 

7.2 Podmínky pro bezpeèné skladování látek a smìsí vèetnì nesluèitelných látek a smìsí 
Zùstaòte dále od potravin, nápojù a krmiv. 
Nekompatibilní látky: 
®ádná. Viz i následující paragraf è.10. 
Opatøení místností: 
Místnosti vhodnì vìtrané. 

7.3 Specifické koneèné / specifická koneèná pou¾ití 
®ádná zvlá¹tnost. 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostøedky 
8.1 Kontrolní parametry 

N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 
 TLV TWA - 80 mg/mc 
 TLV STEL - 75 ppm - 309 mg/m3 
 VLE 8h - 40 mg/m3 10 ppm 
 VLE short - 80 mg/m3 20 ppm 

Limitní hodnoty expozice DNEL 
N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 

Odborný pracovník: 80 03 - Spotøebitel: 6.3 03 - Expozice: Ústy lidí Dlouhodobá, systémové úèinky 
Spotøebitel: 19.8 mg/kg - Expozice: Kù¾í lidí Dlouhodobá, systémové úèinky 
Odborný pracovník: 40 03 - Expozice: Vdechováním lidí Dlouhodobá, systémové úèinky 
Spotøebitel: 125 mg/kg - Expozice: Kù¾í lidí Krátkodobá, systémové úèinky 
Spotøebitel: 80 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí Krátkodobá, systémové úèinky 

Limitní hodnoty expozice PNEC 
N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 

Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.25 mg/l 
Cíl: Moøská voda - Hodnota: 0.025 mg/l 
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 1.42 mg/kg 
Cíl: Sedimenty v moøské vodì - Hodnota: 0.138 mg/kg 
Cíl: Pùda (zemìdìlská) - Hodnota: 0.138 mg/kg 

8.2 Omezování expozice 
Ochrana oèí: 

Pou¾ívejte tìsnì pøiléhající ochranné brýle, nepou¾ívejte oèní èoèky. 
Ochrana poko¾ky: 

Pou¾ívejte odìv, který poskytuje komplexní ochranu kù¾e, napø. bavlna, guma, PVC nebo Viton. 
Ochrana rukou: 

Pou¾ívejte ochranné rukavice, které poskytují komplexní ochranu, napø. z P.V.C., neoprenu nebo gumové. 
Ochrana dýchání: 

Pou¾ívejte ochranu dýchacích orgánù v¹ude, tam kde není dostateèná ventilace, nebo dlouhodobé dýchání, napø. 
respirátor CEN/FFP-2 nebo CEN/FFP-3. 

Tepelná rizika: 
®ádný 

Kontroly vlivu expozice na ¾ivotní prostøedí: 
®ádný 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled a barva: tekutý bezfarebný 
Pach:  vzorový 
Práh zápachu: N.A. 
pH: 9.0  
Bod tání /bod tuhnutí: - 23.6 °C 
Poèáteèní bod varu a rozmezí varu: 280 °C 
Zápalnost tuhých látek/plynù: Irelevantní 
Horní/dolní hoølavost nebo mezní hodnoty výbu¹nosti: Irelevantní 
Hustota par: (air =1) > 1 
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Bod vzplanutí: 91 °C 
Rychlost odpaøování: Irelevantní 
Tlak páry: Irelevantní 
Relativní hustota: 1.028 Kg\Lt 
Rozpustnost ve vodì: rozpustný 
Rozpustnost v oleji: rozpustný 
Rozdìlovací koeficient (n-oktanol/voda): - 0.46 
Teplota samovznícení: Irelevantní 
Teplota rozkladu: Irelevantní 
Viskozita: 1.7 cPs 
Výbu¹né vlastnosti: 1.3 - 9.5 (% vol) 
Okyslièovací vlastnosti: Irelevantní 

9.2 Dal¹í informace 
Mísitelnost: Voda. 
Rozpustnost tuku: Irelevantní 
Vodivost: Irelevantní 
Charakteristické vlastnosti skupin látek N.A. 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita 

Stabilní za normálních podmínek 
10.2 Chemická stabilita 

Stabilní za normálních podmínek 
10.3 Mo¾nost nebezpeèných reakcí 

®ádný 
10.4 Podmínky, kterým je tøeba zabránit 

V normálních podmínkách je stálý. 
10.5 Nesluèitelné materiály 

®ádná zvláštní pozornost. 
10.6 Nebezpeèné produkty rozkladu 

®ádné. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických úèincích 
Toxikologické informace o smìsi: 

N.A. 
Toxikologické informace o hlavních látkách ve smìsi: 

N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 
a) akutní toxicita: 

Test: LD50 - Zpùsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 4150 mg/kg 
Test: LC50 - Zpùsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 5.1 mg/l - Trvání: 4h 
Test: LD50 - Zpùsob podání: Poko¾ka - Druhy: Krysa = 5000 mg/kg 
Test: LD50 - Zpùsob podání: Ústní - Druhy: My¹ = 8000 mg/kg 

N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 
  

 
Mù¾e poškodit plod v tìle matky. 
Pokud není uvedeno jinak, dále uvedené údaje po¾adované v naøízení 453/2010/ES se musí chápat jako není urèeno.: 

a) akutní toxicita; 
b) ¾íravost/drá¾divost pro kù¾i; 
c) vá¾né po¹kození oèí/podrá¾dìní oèí; 
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kù¾e; 
e) mutagenita v zárodeèných buòkách; 
f) karcinogenita; 
g) toxicita pro reprodukci; 
h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice; 
i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice; 
j) nebezpeènost pøi vdechnutí. 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita 

Pou¾ívat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypouštìt výrobek do prostøedí. 
N-methyl-2-pyrrolidone - CAS: 872-50-4 
a) Akutní toxicita ve vodním prostøedí: 

Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Daphnia = 1000 mg/l - Doba trvání h: 24 
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Algae = 500 mg/l - Doba trvání h: 72 
Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Fish = 500 mg/l - Doba trvání h: 96 

12.2 Perzistence a rozlo¾itelnost 
®ádný 
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N.A. 
12.3 Bioakumulaèní potenciál 

N.A. 
12.4 Mobilita v pùdì 

N.A. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Látky vPvB: ®ádná. - Látky PBT: ®ádná. 
12.6 Jiné nepøíznivé úèinky 

®ádný 
 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraòování 
13.1 Metody nakládání s odpady 

Pokud je to mo¾né provést znovuvyu¾ití. Zaslat do autorizovaného støediska k zneškodnìní nebo do spalovny s 
pøíslušným dohledem a kontrolou. Jednat podle platných místních a státních smìrnic. 
 

ODDÍL 14: Informace pro pøepravu 
14.1 Èíslo OSN 

Zbo¾í není nebezpeèné v souladu s normou o dopravì. 
14.2 Nále¾itý název OSN pro zásilku 

N.A. 
14.3 Tøída/tøídy nebezpeènosti pro pøepravu  

N.A. 
14.4 Obalová skupina 

N.A. 
14.5 Nebezpeènost pro ¾ivotní prostøedí 

N.A. 
14.6 Zvlá¹tní bezpeènostní opatøení pro u¾ivatele 

N.A. 
14.7 Hromadná pøeprava podle pøílohy II MARPOL73/78 a pøedpisu IBC 

N.A. 
 

ODDÍL 15: Informace o pøedpisech 
15.1 Naøízení týkající se bezpeènosti, zdraví a ¾ivotního prostøedí/specifické právní pøedpisy týkající se látky nebo smìsi 

Smìrnice 67/548/EHS (klasifikace, balení a oznaèování nebezpeèných látek) 
Smìrnice 99/45/ES (klasifikace, balení a oznaèování nebezpeèných pøípravkù) 
Smìrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými èiniteli pøi práci) 
Smìrnice 2000/39/ES (Pracovní limitní hodnoty expozice) 
Smìrnice 2006/8/ES 
Naøízení (ES) n. 1907/2006 (REACH) 
Naøízení (ES) n. 1272/2008 (CLP) 
Naøízení (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Naøízení (EU) n. 453/2010 (Pøíloha I) 

Omezení vztahující se na výrobek nebo obsáhnuté látky podle Pøílohy XVII Naøízení (ES) 1907/2006 (REACH) a 
následujících modifikací: 

Omezování 30 
Tìkavé organické souèásti - TOS = 972.00 g/l 
Tìkavé organické souèásti - TOS = 90.00 % 
Tìkavé KMT souèásti = 90.00 % 
Halogenizované TOS, kterým byla pøiøazena rizikovost R40 = 0.00 % 
Organický uhlík - C = 0.61 
 WGK  :  1 
 
Pøi aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách: 

Directive 2003/105/CE (Smìrnice Seveso III). 
Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 648/2004 (Detergentech). 
TOS Naøízení EK 1999/13/ES 

 
Látky SVHC: 

90% - 100% N-methyl-2-pyrrolidone - REACH No.: 01-2119472430-46-0000, èíslo Index: 606-021-00-7, CAS: 872-
50-4, CE: 212-828-1   Toxický pro reprodukci 

15.2 Posouzení chemické bezpeènosti 
Ne 
 

ODDÍL 16: Dal¹í informace 
Text vìt pou¾itých v odstavci 3: 

R36/37/38 Drá¾dí oèi, dýchací orgány a kù¾i. 
R61 Mù¾e poškodit plod v tìle matky. 

 
H360D Mù¾e po¹kodit plod v tìle matky. 
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H319 Zpùsobuje vá¾né podrá¾dìní oèí. 
H335 Mù¾e zpùsobit podrá¾dìní dýchacích cest. 
H315 Drá¾dí kù¾i. 

Pozmìnìné odstavce ve srovnání s pøedešlou revizí:  
  
ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti  
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  
ODDÍL 15: Informace o pøedpisech  

 
Tento dokument vyhotovila kompetentní osoba, která k tomu byla vhodnì za¹kolená 
Hlavní bibliografické zdroje: 

ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na ¾ivotní prostøedí - Spoleèné výzkumné centrum, 
Komise Evropských komunit 
SAX: NEBEZPEÈNÉ VLASTNOSTI PRÙMYSLOVÝCH MATERIÁLÙ - Osmá edice - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Pøíloha 1 
Hlavní zdravotnický ústav - Národní inventáø chemických látek 

Informace v nìm obsa¾ené se zakládají na našich zkušenostech ke shora uvedenému datu. Týkají se pouze uvedeného 
výrobku a nedávají záruku o zvláštních kvalitách. 
U¾ivatel si musí ovìøit vhodnost a úplnost tìchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným u¾itím výrobku. 
Tento list vynuluje a nahrazuje veškerá pøedcházející vydání. 
 
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèného nákladu po silnici. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society). 
CLP: Klasifikace, oznaèování, balení. 
DNEL: Odvozená bezuèinková úroveò. 
EINECS: Evropský seznam stávajících komerèních chemických látek. 
GefStoffVO: Pøedpis o nebezpeèných látkách, Nìmecko. 
GHS: Globálnì harmonizovaný systém klasifikace a oznaèování chemických látek. 
IATA: Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association) 
IATA-DGR: Smìrnice nebezpeèného zbo¾í  "Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu" (IATA). 
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví. 
ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO). 
IMDG: Mezinárodní námoøní kodex nebezpeèného nákladu. 
INCI: Mezinárodní názvosloví kosmetických slo¾ek. 
KSt: Koeficient výbuchu. 
LC50: Letální koncentrace, pro 50 procent testované populace. 
LD50: Letální dávka, pro 50 procent testované populace. 
LTE: Dlouhodobá expozice. 
PNEC: Pøedpokládaná bezúèinková koncentrace. 
RID: Naøízení o mezinárodní pøepravì nebezpeèného nákladu po ¾eleznici. 
STE: Krátkodobá expozice. 
STEL: Limit krátkodobé expozice. 
STOT: Specifický cíl organové toxicity 
TLV: Prahová hodnota. 
TWATLV: Prahová hodnota pro èasovì vá¾ený prùmìr 8 hodin dennì. (ACGIH Standard). 
WGK: Nìmecké tøídy nebezpeènosti vody. 
N.A.: N.A. 
N.D.: 

 


