BEZPEČNOSTNÍ LIST
Taq DNAP Composition
Bezpečnostní list (SDS) sestavený podle 29 CFR 1910.1200 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení
č. 1907/2006 (REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1

Identifikátor produktu

Taq DNAP Composition

Katalogové ID produktu

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Synonyma

Žádná

Datum revize
bezpečnostního listu
1.2

Příslušná určená použití Použití pro ST012, ST012-1, STS012, STS012-1, STS012-2 a STS012-3
látky nebo směsi a
nedoporučená použití

1.3

Výrobce

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Telefonní číslo pro
naléhavé situace

Při incidentech s nebezpečnými materiály [nebo nebezpečným zbožím]
Rozlití, únik, požár, expozice, nehoda
Volejte CHEMTREC (24 hodin denně)
1-800-424-9300 CCN 836833 USA a Kanada
+1-703-741-5970 mimo USA a Kanadu

1.4

2. IDENTIFIKACE RIZIK
2.1

Klasifikace látky nebo
směsi

Klasifikace GHS:
Není klasifikováno jako nebezpečné
Klasifikace přípravku v EU (1999/45/ES):
Neklasifikováno jako nebezpečné

2.2

Prvky označení

Nejsou vyžadovány

2.3

Další nebezpečnost

Žádná

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2

Směs

Chemická látka

Číslo CAS/EINECS

Množství
(gm %)

Glycerol
56-81-5 / 200-289-5
40–70 %
Další informace o klasifikaci GHS a EU viz bod 16.

CLP/GHS/EU
(67/548/EEC)
Klasifikace
Není klasifikováno

Všechny ostatní složky nejsou nebezpečné dle definice předpisů amerického úřadu
OSHA o nebezpečnosti (29 CFR 1910.1200),
kanadských předpisů WHMIS a směrnic EU o klasifikaci a označování nebezpečných
látek a přípravků.
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1

Popis první pomoci

Při zasažení očí: Oči vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud se vyskytne a
přetrvává podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud se vyskytne
a přetrvává podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před
opětovným použitím vyperte.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Poté nechejte postiženého vypít 1–2 sklenice
vody. Pokud se necítíte dobře, zavolejte lékaře.
Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se vyskytnou a
přetrvávají dýchací obtíže nebo dyskomfort, zavolejte lékaře.

4.2

Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a
účinky

Déletrvající nebo opakovaná expozice může způsobit mírné podráždění očí a kůže.
Nadýchání aerosolu může způsobit menší podráždění dýchacích cest.

4.3

Pokyn týkající se
okamžité lékařské
pomoci a zvláštního
ošetření

Okamžité lékařské ošetření není nutné.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1

Hasiva

Použijte jakékoli hasivo vhodné pro okolní požár.
Hasiva, která NELZE použít: Nejsou známa.

5.2

Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo
směsi

Žádná.
Nebezpečné produkty spalování: Při spalování mohou vznikat oxidy uhlíku
a dusíku.

5.3

Pokyny pro hasiče

Používejte dýchací přístroj s uzavřeným okruhem a ochranný oděv, aby se zabránilo
kontaktu s kůží a očima.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1

Opatření na ochranu
osob, ochranné
prostředky a nouzové
postupy

Při čištění používejte ochranný oděv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s kůží a
očima.

6.2

Opatření na ochranu
životního prostředí

Nejsou známa.

6.3

Metody a materiál pro
omezení úniku a pro
čištění

Omezte rozlití a zachyťte je inertním absorpčním materiálem. Zachyťte jej a odložte
do vhodné nádoby na likvidaci odpadu. Zbývající malá množství omyjte vodou.

6.4

Odkaz na ostatní body

Vhodné osobní ochranné vybavení viz bod 8 a vhodné metody likvidace odpadu viz
bod 13.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
7.1

Opatření pro
bezpečnou manipulaci

7.2

Podmínky pro bezpečné Informace o skladování viz štítek produktu.
skladování látek a směsí
včetně neslučitelných
látek a směsí

7.3

Specifické
konečné/specifická
konečná použití
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Používejte laboratorní plášť, bezpečnostní brýle a rukavice odolné proti chemikáliím.
Používejte metody správné laboratorní praxe. Zabraňte dlouhodobému kontaktu
s očima, kůží a oděvem. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

Strana 2 z 6

One Lambda, Inc. | Bezpečnostní list: Taq DNAP Composition

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1

8.2

Kontrolní parametry

Omezování expozice

Chemická látka

Expoziční limity při práci / zdroj

Glycerol

5 mg/m3 (respirabilní frakce), 15 mg/m3 (celkový
prach) TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (vdechovatelný) TWA, 100 mg/m3
(vdechovatelný) STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (jako mlha)
10 mg/m3 TWA Francie, Španělsko, Belgie

Technické kontroly: Celkové větrání laboratoře musí být dostatečné pro normální
použití.
Ochrana dýchacích cest: Není běžně nutná.
Ochrana rukou: Používejte rukavice odolné proti chemikáliím, aby nedošlo
k dlouhodobému kontaktu s kůží.
Ochrana očí: Používejte standardní laboratorní ochranné brýle.
Ochrana kůže: Používejte laboratorní plášť.
Další opatření: Doporučuje se bezpečnostní sprchování a výplach očí.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Podle našich vědomostí nebyly chemické a fyzikální vlastnosti důkladně zkoumány.
Vzhled: Čirá bezbarvá tekutina
Zápach: Mírný zápach
Práh zápachu: Nejsou k dispozici žádné údaje
pH: 9,0 (přibližně) při 25 °C (77 °F)
Bod tání / bod tuhnutí: 18,1 °C (64,58 °F) (glycerol)
Bod varu: Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod vzplanutí: 177 °C (350,6 °F) (otevřený kelímek)
(glycerol)
Rychlost odpařování: Nejsou k dispozici žádné údaje
Meze hořlavosti: LEL: Neuplatňuje se
UEL: Neuplatňuje se
Tlak páry: Nejsou k dispozici žádné údaje
Molekulární vzorec: Směs
Molekulová hmotnost: Směs

Hustota par: 3,17 (glycerol)
Specifická hmotnost: Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost: Rozpustná ve vodě
Rozdělovací koeficient oktanol/voda: Nejsou
k dispozici žádné údaje
Teplota samovznícení: 392,8 °C (739 °F) (glycerol)
Teplota rozkladu: 290 °C (554 °F) (glycerol)
Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje
Výbušné vlastnosti: Není výbušná
Oxidační vlastnosti: Není oxidační činidlo
Relativní hustota: Nejsou k dispozici žádné údaje
Hořlavost (pevná látka, plyn): Neuplatňuje se

9.2 Další informace: Nedostupné

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita

Za běžných podmínek není reaktivní
Stabilní za běžných podmínek skladování a manipulace.

10.3 Možnost nebezpečných
reakcí

Žádné nejsou známy

10.4 Podmínky, kterým je
třeba zabránit

Žádné nejsou známy

10.5 Nekompatibilní
materiály

Vyvarujte se kontaktu se silnými oxidačními činidly, kyselinami a zásadami.

10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu

Tepelným rozkladem mohou vznikat oxidy uhlíku a dusíku.
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxických
účincích


Vdechnutí



Požití

Nadýchání aerosolu může způsobit menší podráždění dýchacích cest s kýcháním a
kašlem.
Nepředpokládá se, že by menší množství způsobila nežádoucí účinky. Větší
množství může způsobit gastrointestinální poruchy. Nadměrná expozice glycerolu
může způsobit účinky na centrální nervový systém a zvýšení hladiny cukru v krvi.



Kontakt s pokožkou

Déletrvající expozice může způsobit mírné podráždění kůže.



Kontakt s očima

Déletrvající expozice může způsobit mírné podráždění očí.



Chronické účinky
nadměrné expozice



Karcinogenita nebo
podezření na
karcinogenitu

Za normálního použití se nepředpokládají žádné nežádoucí účinky. Opakované
expozice glycerolu mohou způsobit zvýšení hladiny tuku v krvi a poškození ledvin
a jater.
Žádná ze složek není na seznamu karcinogenů nebo suspektních karcinogenů.



Hodnoty akutní toxicity

Glycerol: LD50 perorálně králík – > 12 600 mg/kg, LD50 dermálně králík
– > 10 000 mg/kg, LC50 inhalačně potkan – > 570 mg/m3/1 hod.
Podle našich vědomostí nebyly toxikologické vlastnosti důkladně zkoumány.



Poleptání/podráždění
kůže

Nejsou k dispozici žádné údaje.



Poškození/podráždění
očí

Nejsou k dispozici žádné údaje.



Podráždění dýchacích
cest

Nejsou k dispozici žádné údaje.



Sensibilizace dýchacích
cest

Nejsou k dispozici žádné údaje.



Sensibilizace kůže

Nejsou k dispozici žádné údaje. Nepředpokládá se, že by způsobila sensibilizaci.



Mutagenicita
zárodečných buněk

Glycerol: Negativní AMES, výměna sesterských chromatid in vitro a neplánovaná
syntéza DNA. Neočekává se, že by tento produkt způsoboval mutagenní aktivitu.



Karcinogenicita

Žádná ze složek tohoto produktu není na seznamu OSHA, IARC, NTP, ACGIH a EU
CLP uvedená jako karcinogen.



Reprodukční toxicita

Glycerol: Ve dvougenerační studii nebyly při dávkách 0,2 mg/kg/den pozorovány
žádné účinky. U králíků, kterým bylo podáno až 1 180 mg/kg, ani u potkanů a myší,
kterým bylo podáno až 1 310 mg/kg, nebyly pozorovány žádné účinky na vývoj.
Neočekává se, že by tento produkt měl nepříznivé účinky na reprodukci.



Specifická toxicita pro
cílové orgány

Jediná expozice: Glycerol: Po vpravení do oka králíka způsobí glycerol zánětlivou
reakci, otok rohovky a poškození endoteliálních buněk.
Opakovaná expozice: Glycerol: Ve 13týdenní subchronické inhalační studii na
potkanech bylo zjištěno, že glycerol způsobuje mírné podráždění sliznic. Ve
dvouleté studii na potkanech nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky u zvířat s 20 %
glycerolu v krmivu.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.2 Perzistence a
odbouratelnost

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál Nejsou k dispozici žádné údaje.
12.4 Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky hodnocení
PBT a vPvB

Nejsou vyžadovány.

12.6 Další nežádoucí účinky

Žádné nejsou známy.
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání
s odpadem

Likvidujte s biologicky nebezpečným odpadem.
Likvidujte v souladu se všemi federálními, státními a místními předpisy pro ochranu
životního prostředí.

14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ

US DOT
Kanadský TGD
EU ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

14.1 Číslo
OSN
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné

14.2 Oficiální (OSN)
pojmenování pro přepravu
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno
Není regulováno

14.6 Speciální bezpečnostní
opatření pro uživatele

Neuplatňuje se.

14.7 Hromadná přeprava
podle přílohy II úmluvy
MARPOL 73/78 a
předpisu IBC

Neuplatňuje se.

14.3 Třída/třídy
nebezpečnosti
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné

14.4 Obalová
skupina
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná
Žádná

14.5 Nebezpečnost
pro životní prostředí
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
15.1 Předpisy týkající se
bezpečnosti, zdraví a
životního prostředí /
specifické právní
předpisy týkající se
látky nebo směsi

Seznam podle TSCA v USA: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.
Zákon USA SARA, hlava III:
•
Část 311/312 Kategorie nebezpečnosti: Není nebezpečná
•
Část 313 (40 CFR 372): Neuvedeno.
Kalifornský návrh zákona č. 65: Tento produkt neobsahuje žádné chemické
sloučeniny v současnosti uvedené na kalifornském seznamu známých karcinogenů
a reprodukčních toxinů.
Kanadský zákon na ochranu životního prostředí: Není stanoven. Produkt je
zdravotnický prostředek.
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek: Není stanoven.
Produkt je zdravotnický prostředek.
Austrálie: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.
Japonsko: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.
Korea: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.
Filipíny: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.
Čína: Není stanoven. Produkt je zdravotnický prostředek.

16. DALŠÍ INFORMACE
Hodnocení podle NFPA: Požár: 1

Zdraví: 1

Nestabilita: 0

Třídy podle GHS a H-věty pro referenci (viz body 2 a 3):
Žádná
Třídy podle EU a R-věty pro referenci (viz body 2 a 3):
Žádná
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17. HISTORIE REVIZÍ
Revize

Datum

01

8. dubna 2019

Aktualizovaný interní systém řízení dokumentů. Žádné změny obsahu
dokumentu.

02

21. září 2019

Aktualizované kontaktní údaje a adresa reflektující změnu sídla výrobního zařízení.

03

Aktuální

Aktualizace čísla chemtrec; aktualizace za účelem přidání katalogového ID
produktu
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