KARTA BEZPEČNOSTNÝCH
ÚDAJOV
SeCore PPT Buffer
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je vypracovaná v súlade s predpisom 29 CFR 1910.1200 a nariadením Komisie
EÚ č. 453/2010, ktorým sa mení nariadenie 1907/2006 (REACH) a nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1

Identifikátor produktu

SeCore PPT Buffer

ID produktového
katalógu

A11255, A11256, 5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D,
5351025, 22510D, 5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573,
5331025

Synonymá

Žiadne

Dátum revízie KBÚ
1.2

Relevantné
identifikované použitia
látky alebo zmesi a
použitia, ktoré sa
neodporúčajú

Použitie na ST015, ST015-1, ST015-2, ST015-3, ST015-4, ST015-5, STS015,
STS015-1, STS015-2, STS015-3, STS015-4, STS015-5, B04736, B04736-1 a
100014980

1.3

Výrobca

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Núdzové telefónne
číslo

Pre prípad udalosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov [alebo nebezpečného
tovaru]
Rozliatie, únik, požiar, expozícia alebo úraz
Volajte CHEMTREC (24 hodín)
1-800-424-9300 CCN 836833 USA a Kanada
+1-703-741-5970 mimo USA a Kanady

1.4

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1

Klasifikácia látky
alebo zmesi

Klasifikácia GHS:
Kategória 1 poškodenia očí (H318)
Kategória 2 toxicity pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii
(H373)
Klasifikácia prípravkov v EÚ (1999/45/ES):
Dráždivý (Xi) R41

www.onelambda.com
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2.2

Prvky označovania

Nebezpečenstvo!

Obsahuje octan sodný, kyselinu etyléndiamínotetraoctovú, disodnú soľ

Výstražné upozornenia
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Dlhodobá alebo opakovaná expozícia vdýchnutím môže
spôsobiť poškodenie dýchacích ciest.

2.3

Iné nebezpečenstvá

Bezpečnostné upozornenia
P260 Nevdychujte pary ani aerosóly.
P280 Používajte ochranu očí.
P305 V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Opatrne niekoľko minút
+
vyplachujte vodou. Vytiahnite kontaktné šošovky, ak sú prítomné
P351 a je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
+
P338
P310 Okamžite zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
P314 Ak sa necítite dobre, volajte lekára.
P501 Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi a
vnútroštátnymi predpismi.
Žiadne

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.2

Zmes

Chemická látka

Číslo CAS/
EINECS

Množstvo
(gm%)

Klasifikácia EÚ
(67/548/EHS)

Klasifikácia
CLP/GHS

Octan sodný

126-96-5/204814-9
139-33-3/205358-3

5 – 15 %

Xi R41

1–5%

Xn R20, R48/20

Poškod. očí 1
(H318)
Akútna tox. 4
(H332)
STOT RE 2
(H373)

Kyselina
etyléndiamínotetraoctová, disodná soľ

Ďalšie informácie o klasifikácii GHS a EÚ sa uvádzajú v oddiele 16.
Všetky ostatné zložky nie sú nebezpečné podľa definície predpisu US OSHA Hazard
Communication Regulation (29 CFR 1910.1200),
kanadských predpisov WHMIS a smerníc EÚ o klasifikácii a označovaní nebezpečných látok
a prípravkov.

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1

Opis opatrení prvej
pomoci

TDX-OLI-DMR-PS-1595, Rev. 03
Dátum nadobudnutia účinnosti:

V prípade kontaktu s očami: Oči okamžite 20 minút vyplachujte veľkým množstvom
čerstvej vody. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
V prípade kontaktu s kožou: Kožu umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Ak
dôjde k podráždeniu, ktoré pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný
odev pred opätovným použitím vyperte.
V prípade požitia: Ústa vypláchnite vodou. Postihnutý potom musí vypiť 1 až
2 poháre vody. Ak sa necítite dobre, zavolajte lekára.
V prípade vdýchnutia: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Ak nastanú
a pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, zavolajte lekára.
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4.2

Najdôležitejšie príznaky
a účinky, akútne aj
oneskorené

Môže spôsobiť vážne podráždenie očí alebo popáleniny s možnosťou poškodenia
očí. Dlhodobá alebo opakovaná expozícia môže spôsobiť mierne podráždenie kože.
Vdychovanie výparov môže spôsobiť menšie podráždenie dýchacích ciest. Dlhodobé
vdychovanie môže poškodiť dýchacie cesty.

4.3

Údaj o akejkoľvek
potrebe okamžitého
lekárskeho ošetrenia
a osobitného režimu

Okamžitá lekárska starostlivosť sa vyžaduje v prípade kontaktu s očami

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1

Hasiace prostriedky

Použite akýkoľvek prostriedok vhodný pre okolitý požiar.
Hasiace prostriedky, ktoré sa NEMAJÚ použiť: Nie sú známe.

5.2

Osobitné ohrozenia
vyplývajúce z látky
alebo zo zmesi

Žiadne.
Nebezpečné produkty horenia: Horením po odparení vody môžu vznikať oxidy síry
a dusíka.

5.3

Rady pre požiarnikov

Používajte izolovaný dýchací prístroj a ochranný odev, aby nedošlo ku kontaktu
s kožou a očami.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1

Osobné bezpečnostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a núdzové
postupy

Pri čistení používajte osobné ochranné pomôcky. Zabráňte dlhodobému kontaktu
s kožou a očami.

6.2

Bezpečnostné
opatrenia pre životné
prostredie

Nie sú známe.

6.3

Metódy a materiál na
zabránenie šíreniu
a vyčistenie

Zamedzte šíreniu úniku a odstráňte ho inertným absorpčným materiálom. Zozbierajte
a umiestnite do vhodnej nádoby na likvidáciu odpadu. Zvyšky zmyte vodou.

6.4

Odkaz na iné oddiely

V oddiele 8 sa uvádzajú vhodné osobné ochranné pomôcky a v oddiele 13 metódy
správnej likvidácie odpadu.

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1

Bezpečnostné
opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie

Používajte laboratórny plášť, ochranné okuliare a rukavice odolné voči chemikáliám.
Uplatňujte správnu laboratórnu prax. Zamedzte dlhodobému kontaktu s očami, kožou
a šatstvom. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

7.2

Podmienky na
bezpečné skladovanie
vrátane akejkoľvek
nekompatibility

Informácie o skladovaní sa uvádzajú na označení výrobku.

7.3

Špecifické konečné
použitie(-ia)

TDX-OLI-DMR-PS-1595, Rev. 03
Dátum nadobudnutia účinnosti:
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8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1

8.2

Kontrolné parametre

Kontroly expozície

Chemická látka

Limity/zdroje pracovnej expozície

Octan sodný

Žiadne nezistené

Kyselina
etyléndiamínotetraoctová,
disodná soľ

Žiadne nezistené

Technické kontroly: Pri bežnom použití by malo postačovať všeobecné laboratórne
odvetrávanie.
Ochrana dýchacích ciest: Obvykle nie je potrebná.
Ochrana rúk: Používajte rukavice odolné voči chemikáliám, aby nedošlo
k dlhodobému kontaktu s kožou.
Ochrana očí: Používajte štandardné laboratórne ochranné okuliare.
Ochrana kože: Používajte laboratórny plášť.
Ďalšie kontroly: Odporúča sa bezpečnostná sprcha a očný kúpeľ.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Chemické a fyzikálne vlastnosti neboli podľa nášho najlepšieho vedomia dôkladne preskúmané.
Vzhľad: Číra, bezfarebná tekutina
Zápach: Bez zápachu
Čuchový prah: Údaje nie sú dostupné.
pH: Nie je k dispozícii
Bod topenia/bod mrznutia: 0 °C (32 °F) (cca)
Bod varu: 100 °C (212 °F) (cca)
Bod vzplanutia: Nehorľavý
Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú dostupné.
Medze horľavosti: Spodná medza výbušnosti:
Netýka sa
Horná medza výbušnosti:
Netýka sa
Tlak pary: Údaje nie sú dostupné.
Molekulárny vzorec: Zmes
Molekulová hmotnosť: Zmes

Hustota pár: Údaje nie sú dostupné.
Merná hustota: Údaje nie sú dostupné.
Rozpustnosť: Rozpustný vo vode
Rozdeľovací koeficient oktanol/voda: Údaje nie
sú dostupné.
Teplota samovznietenia: Údaje nie sú dostupné.
Teplota rozkladu: Údaje nie sú dostupné.
Viskozita: Údaje nie sú dostupné.
Výbušné vlastnosti: Nie je výbušný
Oxidačné vlastnosti: Nie je oxidačným činidlom

Relatívna hustota: Údaje nie sú dostupné.
Horľavosť (v tuhom, plynnom stave): Netýka sa

9.2 Iné informácie: Nie sú k dispozícii

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach nereaktívny.
Stabilný pri normálnych podmienkach skladovania a zaobchádzania.

10.3 Možnosť nebezpečných
reakcií

Nie sú známe.

10.4 Podmienky, ktorým sa
treba vyhnúť

Nie sú známe.

10.5 Nekompatibilné
materiály

Zamedzte kontaktu so silnými oxidačnými činidlami, kyselinami, zásadami
a zliatinami kovov.

10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu

Pri tepelnom rozklade môžu vznikať oxidy síry a dusíka.

TDX-OLI-DMR-PS-1595, Rev. 03
Dátum nadobudnutia účinnosti:
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie
o toxikologických
účinkoch


Pri vdýchnutí



Pri požití



Pri kontakte s kožou

Dlhodobá expozícia môže spôsobiť mierne podráždenie kože.



Pri kontakte s očami

Môže spôsobiť vážne podráždenie alebo popáleniny. Môže spôsobiť poškodenie očí.



Chronické účinky
nadmernej expozície

Dlhodobé vdychovanie tohto materiálu môže poškodiť dýchacie cesty.



Karcinogén alebo
možný karcinogén

Žiadna z uvedených zložiek sa neuvádza ako karcinogén alebo možný karcinogén.



Hodnoty akútnej
toxicity

Octan sodný: Perorálna, krysa, LD50: 5600 mg/kg, dermálna, králik,
LD50: >2000 mg/kg

Vdychovanie výparov môže spôsobiť menšie podráždenie dýchacích ciest s
kýchaním a kašľaním.
Nežiaduce účinky pri požití malých množstiev sa nepredpokladajú. Veľké množstvá
môžu spôsobiť poruchy zažívania.

Kyselina etyléndiamínotetraoctová, disodná soľ: perorálna, krysa, LD50: 2800 mg/kg;
inhalačná, krysa, LOAEC: 30 mg/m3
Toxikologické vlastnosti neboli podľa nášho najlepšieho vedomia dôkladne
preskúmané.


Poleptanie/
podráždenie kože

Údaje nie sú dostupné.



Poškodenie/
podráždenie očí

Údaje nie sú dostupné.



Podráždenie dýchacích
ciest

Údaje nie sú dostupné.



Respiračná
senzibilizácia

Údaje nie sú dostupné.



Kožná senzibilizácia

Údaje nie sú dostupné. Senzibilizácia sa nepredpokladá.



Mutagenita pre
zárodočné bunky

Údaje nie sú dostupné. Mutagénna aktivita tohto výrobku sa nepredpokladá.



Karcinogenita

Žiadna zložka tohto výrobku sa neuvádza ako karcinogén v zoznamoch OSHA,
IARC, NTP, ACGIH a EU CLP.



Reprodukčná toxicita

Údaje nie sú dostupné. Nežiaduce reprodukčné účinky tohto výrobku
sa nepredpokladajú.



Toxicita pre špecifický
cieľový orgán

Jedna expozícia: Údaje nie sú dostupné.
Opakovaná expozícia: Kyselina etyléndiamínotetraoctová, disodná soľ: Inhalačná
expozícia disodnej soli EDTA v množstve 1000 mg/m3 po dobu 6 hodín bola letálna
u 6 z 20 samcov krysy. Histologickým vyšetrením pľúc uhynutých krýs sa preukázala
kongescia, edém, viacložiskové krvácanie a infiltráty zápalových buniek. Inhalačná
expozícia krýs disodnej soli EDTA po dobu 6 hodín denne v 5 po sebe idúcich dňoch
spôsobila lézie hrtanu a pľúc v závislosti od dávky, ktoré boli plne reverzibilné do
14 dní.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1 Toxicita

Údaje nie sú dostupné.

12.2 Perzistencia
a degradovateľnosť

Údaje nie sú dostupné.

TDX-OLI-DMR-PS-1595, Rev. 03
Dátum nadobudnutia účinnosti:
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12.3 Bioakumulačný
potenciál

Údaje nie sú dostupné.

12.4 Mobilita v pôde

Údaje nie sú dostupné.

12.5 Výsledky posúdenia
PBT a vPvB

Nevyžaduje sa.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe.

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1 Metódy spracovania
odpadu

Zlikvidujte s biologicky nebezpečným odpadom.
Zlikvidujte v súlade so všetkými federálnymi, štátnymi a miestnymi
environmentálnymi predpismi.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

US DOT
Canadian TDG
EU ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

14.1 Číslo OSN

14.2 Správne
expedičné
označenie OSN

14.3 Trieda(-y)
nebezpečnosti

14.4 Obalová
skupina

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované
Neregulované

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

14.6 Osobitné bezpečnostné
opatrenia pre
používateľa

Netýka sa.

14.7 Doprava hromadného
nákladu podľa prílohy II
k dohovoru MARPOL
73/78 a Kódexu IBC

Netýka sa.

14.5
Nebezpečnosť
pre životné
prostredie
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa
Netýka sa

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1 Nariadenia/právne
predpisy špecifické
pre látku alebo zmes
v oblasti
bezpečnosti, zdravia
a životného
prostredia

TDX-OLI-DMR-PS-1595, Rev. 03
Dátum nadobudnutia účinnosti:

Zoznam U.S. TSCA Inventory: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
Predpis U.S. SARA Title III:
•
Kategórie nebezpečenstva podľa čl. 311/312: Akútne zdravie, chronické
zdravie
•
Čl. 313 (40 CFR 372): Neuvádza sa.
Predpis California Proposition 65: Tento výrobok neobsahuje žiadne chemické látky,
ktoré sa v súčasnosti uvádzajú na kalifornskom zozname známych karcinogénov
a reprodukčných toxínov.
Kanadský zákon o ochrane životného prostredia: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka
pomôcka.
Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok: Neurčené. Výrobok je
zdravotnícka pomôcka.
Austrália: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
Japonsko: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
Kórea: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
Filipíny: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
Čína: Neurčené. Výrobok je zdravotnícka pomôcka.
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16. INÉ INFORMÁCIE
Hodnotenie podľa NFPA: Horľavosť: 0

Zdravie: 3

Nestabilita: 0

Triedy podľa GHS a výstražné upozornenia pre referenciu (pozri oddiely 2 a 3):
Akútna tox. 4 – Kategória 4 akútnej toxicity
Poškod. očí 1 – Kategória 1 poškodenia očí
STOT RE 2 – Kategória 2 toxicity pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Triedy podľa EÚ a rizikové vety pre referenciu (pozri oddiely 2 a 3):
Xi Dráždivý
Xn Škodlivý
R20 Škodlivý pri vdýchnutí.
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.
R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním.
17. HISTÓRIA REVÍZIÍ
Revízia

Dátum

Popis revízie

01

8. apr. 2019

Aktualizovaný systém kontroly interných dokumentov. Žiadne zmeny obsahu
dokumentu.

02

21. sept.
2019

Aktualizované kontaktné údaje a adresa odrážajú zmenu v právnom pracovisku
výroby.

03

Aktuálna

Aktualizované číslo chemtrec; aktualizujte pridaním ID produktového katalógu
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