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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název: Dibutylftalát
Chemický název: Dibutyl-ftalát
Další názvy látky: Dibutylester kyseliny ftalové, DBP
Registrační číslo: 01-2119493042-44-0000
Číslo CAS: 84-74-2
Číslo ES (EINECS): 201-557-4
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ES 1: Použití jako rozpouštědlo
(Use as Solvent)
ES 2: Formulace a použití DBP v polymerech
(Formulation and Use of Dibutyl phthalate in Polymers)
ES 3: Formulace a průmyslové použití DBP jako plastifikátoru
(Formulation and Industrial Use of Dibutyl phthalate as a Plasticizer)
ES 4 : Formulace DBP ve sloučeninách
(Formulation of Dibutyl phthalate in Compounds)
ES 5: Profesionální konečné použití jako plastifikátor
(Professional End Use as a Plasticizer)
ES 6 : Použití jako kapalina při obrábění kovu (u následného uživatele)
(Downstream User Use – Metal Working Fluid)
ES 7 : Průmyslové použití DBP v předmětech
(Dibutyl phthalate Industrial Use in Articles)
ES 8: Formulace a použití DBP ve výbušninách
(Formulation and Use of Dibutyl phthalate in Explosives )
ES 9: Použití následným uživatelem jako laboratorní chemikálie
(Downstream User Use – Laboratory Chemicals)

Podrobnější informace o oblasti použití ( průmyslové/ profesionální) a deskriptory použití – viz oddíl 16*)
Použití u spotřebitelů není podporováno.
Nedoporučená použití:
Aplikace uvedené v příloze XVII nařízení 1907/2006 (nařízení REACH) - látka je omezena na
profesionální uživatele a použití na hračky a předměty péče o dítě je omezena (max. 0,1% w / w. v plastu).
Látka je povolena pro použití jako plastifikátor pro plastové materiály přicházejících do styku
s potravinami, za dodržení limitu dle směrnice 2002/72/ES.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
DEZA, a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí, PSČ 757 28, Česká republika
: +420 571 691 111
Fax: +420 571 611 546
E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list : r.holikova@deza.cz
j.mervart@deza.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace :
DEZA,a.s.
(nepřetržitě):+420 571 691 111
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, PSČ 128 08 Praha 2,
(nepřetržitě): +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575
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2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Podle 1272/2008/EC
Repr. 1B
Aquatic Acute 1

Podle 67/548/EHS
Repr.cat 2: R61
Repr.cat 3: R62
N; R 50

H360 Df
H400

Plné znění H- vět viz čl. 2.2.

Plné znění R- vět viz čl. 16.

2.2 Prvky označení
Podle 1272/2008/EC
Identifikace výrobku:

Výstražné symboly:

Signální slovo:

Obchodní název: Dibutylftalát
Chemický název: Dibutyl-ftalát
Indexové č.:
607-318-00-4
GHS08

GHS09

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H360Df

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční

schopnosti.
H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P281

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P308+P313
P501

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal dle národních předpisů.

Omezující fráze:
Pouze pro profesionální uživatele.
2.3 Další nebezpečnost
Kritéria pro PBT, vPvB: látka nesplňuje kritéria pro PBT, vPvB.
Jiná nebezpečí, které nevyplývají z klasifikace: ne

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Látky
Chemická látka: Dibutyl-ftalát
Složení z hlediska dalších nebezpečných látek:
Chemický název
Číslo CAS
Dibutyl-ftalát
84-74-2

Číslo EC
201-557-4

Obsah v %
min. 98

Klasifikace
Viz čl. 2.1

Pozn.
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Obecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností zajistit odbornou lékařskou
pomoc a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí nebo při nebezpečí ztráty
vědomí dopravovat postiženého k lékaři ve stabilizované poloze na boku.
Při nadýchání: Vyneste postiženého na čerstvý vzduch.
Při styku s pokožkou: Omyjte postižené místo důkladně vodou a mýdlem po dobu 10-15 minut.
Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody nebo fyziologického roztoku po dobu 10-15
minut od vnitřního do vnějšího koutku oka. Pokud postižená osoba nosí kontaktní čočky, musí být
okamžitě vyňaty. Ihned zavolat lékařskou pomoc.
Při požití: Dejte postiženému vypít cca 2 dcl vody, dávku černého uhlí (cca 20 tablet drcených ve vodě).
Ihned volejte lékařskou pomoc.
4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Při nadýchání: bolesti hlavy, ospalost, závratě, křeče, podráždění dýchacích cest (při silné expozici
aerosolu a par).
Při styku s pokožkou: podráždění jen zřídka (při silné,delší expozici).
Kontakt s očima: podráždění, zarudnutí, pálení, slzení,
Požití: podráždění, nevolnost, bolest břicha, závratě, bolesti hlavy

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Vz kapitola výše volejte TIS ( čl. 1.4)

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Práškový, sněhový hasící přístroj, při větších požárech střední pěna, těžká pěna nebo tříštěný vodní proud,
okolní nádrže chladit vodní clonou.
Nevhodná hasiva:
Přímý vodní proud.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Látka hoří za vývoje toxických zplodin. Nebezpečí vzniku výbušných směsí par látky se vzduchem.
Třída nebezpečnosti hořlaviny: IV (ČSN 65 0201)
Teplotní třída: T2 (ČSN 33 0371)
Skupina výbušnosti: IIA (ČSN 33 0371)
5.3 Pokyny pro hasiče
Při hašení požáru v nebezpečné oblasti musí být použit samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv proti
sálavému teplu, případně ochranný protichemický odolný skafandr.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Uzavřít místo nehody, použít osobní ochranné prostředky popsány v kapitole 8. Odstranit nebo vyřadit
z provozu všechny zdroje vznícení látky. Zajistit přívod čerstvého vzduchu v uzavřených místnostech.
Měřit koncentraci par látky v ovzduší (viz čl. 5.2).
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit průniku látky do kanalizace, podzemních a povrchových vod, do půdy, při velké kapacitě zdroje
úniku vyhlásit havarijní poplach.

Datum 1.vydání BL:
1999-11-23

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení 1907/2006/ES

D E Z A, a. s.,
Valašské Meziříčí

Název výrobku:
DIBUTYLFTALÁT

Datum revize:
2011-06-07
Strana: 4 / 13

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Vytečenou kapalinu ohradit a odčerpat, zbytek adsorbovat na savé a nehořlavé materiály (písek,vapex,
křemelina). S kontaminovaným adsorbentem musí být nakládáno jako s odpadem dle bodu č. 13.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíly 5,8,13.

7.

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Dodržovat předpisy pro manipulování s hořlavými kapalin země uživatele (ČSN 65 0201); zajistit dobré
odvětrávání par a odsávání pracovního prostoru, zabránit úniku par látky do ovzduší, používat pracovní
ochranné pomůcky dle bodu č. 8,manipulaci provádět tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům, zamezit
kontaktu látky s otevřeným ohněm, jiskrami či horkými plochami
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Dodržovat předpisy pro manipulování s hořlavými kapalin země uživatele (ČSN 65 0201); provádět
účinnou ventilaci skladu, používat ochranné pomůcky dle bodu č. 8, sladovat pouze v uzavřených obalech,
neskladovat společně se silnými oxidačními činidly zásobníky; cisterny a nádrže udržovat v suchu těsně
uzavřeny , teplota a tlak normální, bez prudkých výkyvů, nevystavovat přímému slunečnímu záření.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Není stanoveno.
Případné další upřesňující informace k určeným použitím viz ES v Příloze 1 BL

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry
Česká republika (nařízení vlády č. 361/2007 Sb):
Název
PEL
[mg.m-3]
Dibutyl-ftalát
5
PEL
NPK-P

NPK-P
[mg.m-3]
10

přípustný expoziční limit chemické látky v ovzduší
nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší

Evropská unie (směrnice 2006/15/ES):
Název
TWA (8hodinový limit)
[mg.m-3]
[ppm]
Dibutyl-ftalát
-

STEL (krátkodobý limit)
[mg.m-3]
[ppm]
-

TWA : měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin jako časově vážený průměr
STEL : limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut
Doporučená metoda pro stanovení koncentrace v pracovním ovzduší: spektrofotometrie, detekční trubice

Národní hodnoty expozičních limitů:
Pro národní hodnoty expozičních limitů viz např.
http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx (viz plné znění v oddíle 16)
Dodržování platných vnitrostátních právních předpisů je v kompetenci uživatele
Data převzata z registrační dokumentace:
Hodnoty DNEL a PNEC
Charakter expozice
Akutní systémové

Cesta
expozice
Inhalace

DNEL pro pracovníky

DNEL pro běžnou populaci

8,52 mg/m³

-
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Cesta
expozice
Dermálně

DNEL pro pracovníky

Dlouhodobé –
7,22 mg/ kg bw /den )*
systemické účinky
Dlouhodobé –
Inhalace
4,17 mg/m³
systemické účinky
Dlouhodobé –
Orálně
systemické účinky
*/ mg/kg bw /day = mg/kg tělesné hmotnosti /den
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DNEL pro běžnou populaci
2,2 mg/ kg bw /den
0,62 mg/m³
0,22 mg/ kg bw /den

PNEC
PNEC voda (sladkovodní): 10 µg/L
PNEC voda (mořská voda): 1 µg/L
PNEC voda (občasný únik): 3,5 µg/L
PNEC STP: 0,22 mg/L
PNEC sediment (sladkovodní): 1,39 mg/kg w.w.
PNEC sediment (mořská voda): 0,139 mg/ kg w.w.
PNEC půda: 2 mg/ na kg w.w.
Vysvětlivka viz čl. 16
8.2

Omezování expozice
Kolektivní ochranná opatření:
Celkové a místní větrání, účinné odsávání, automatizace, hermetizace.
Individuální ochranná opatření:
Zaměstnanci musí mít k dispozici osobní ochranné prostředky (OOP) pro ochranu očí, rukou a pokožky,
které odpovídají charakteru vykonávaných činností. Tam, kde není možno technickými prostředky zajistit
dodržení expozičních limitů stanovených pro pracovní prostředí nebo zajistit, aby vlivem expozice
dýchacími cestami nedošlo k ohrožení zdraví lidí, musí být vybaveni i vhodnou ochranou dýchacích cest.
Při nepřetržitém používání těchto prostředků při trvalé práci je nutno zařadit bezpečnostní přestávky, pokud
to charakter OOP vyžaduje. Všechny OOP je třeba stále udržovat v použitelném stavu a poškozené nebo
znečištěné ihned vyměňovat.
DOPORUČENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP) :
• Ochrana dýchacích cest: Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem
proti organickým parám, při vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích je nutný izolační
dýchací přístroj.
• Ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít
• Ochrana rukou: ochranné rukavice
materiál rukavic
doba průniku
Nitrilový kaučuk
Dle doporučení výrobce
Butyl-kaučuk

• Ochrana kůže: ochranný oděv a pracovní obuv, nechráněnou pokožku před prací ošetřit ochranným
krémem
• Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a
nekouřit ! Před jídlem či pitím důkladně umýt ruce. Po práci se osprchovat a mýdlem, případně ošetřit
vhodným reparačním krémem.
Omezování expozice životního prostředí
Postupujte podle platných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší a vody.
Podrobnější informace viz Příloha I – Expoziční scénář
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Data převzata z registrační dokumentace
Vlastnosti

Výsledky

Vzhled/skupenství při 20°C a 1013 hPa

kapalina

Barva

bezbarvá nebo slabě nažloutlá

Zápach

organický zápach

Prahová hodnota zápachu

Nestanoveno

Ph

Nestanoveno

Bod tání/bod tuhnutí

<-20°C

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu

340 °C at 1013 hPa

Bod vzplanutí

186,5 °C at 1013 hPa

Rychlost odpařování

Nestanoveno

Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti

Nestanoveno

Hořlavost

Nehořlavá (dle CLP klasifikace)

Tlak páry

0,016 Pa at 20 °C

Hustota páry

Nestanoveno

Relativní hustota

1,049 at 20°C

Rozpustnost

11,4 mg/L at 25 °C

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Log Kow (Pow): 4,6 at 30 °C

Teplota samovznícení

390 °C at 1013 hPa

Teplota rozkladu

Nestanoveno

Viskozita

18,8 mm²/s (static) at 20°C

Výbušné vlastnosti

Nevýbušná ( dle CLP klasifikace)

Oxidační vlastnosti

Ne

9.2 Další informace
Vlastnosti
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech
(při 20° C)

Hodnota
Benzen, polární organická rozpouštědla např.
alkohol, éter, aceton

10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Koncentrované silné kyseliny a zásady, silná oxidační činidla.
10.2 Chemická stabilita
Látka je stabilní za běžných fyzikálně-chemických podmínek a teplotě okolí
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Silná oxidační činidla
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10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Kontakt s otevřeným ohněm, horkými povrchy a jiskrami ,tvorba výbušných směsí par látky se vzduchem.
10.5 Neslučitelné materiály
Koncentrované silné kyseliny a zásady, silná oxidační činidla.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
V případě požáru, vznik toxických výparů

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akutní toxicita – Látka je slabě toxická při požití, slabě až mírně toxická při inhalaci a slabě toxická při
kontaktu s pokožkou.
LD50 (orální, krysa): 6279 mg / kg bw, LC50 (inhalačně, potkan): 15,68 mg / m³
Subchronická – chronická toxicita: No. NOAEL: 152 mg /kg bw / den (subchronické, potkan), NOAEC:
509 mg / m³ (subchronická, potkan)
Senzibilizace: Není senzibilizující
Podráždění kůže: Není dráždivá
Podráždění očí: Není dráždivá
Podráždění dýchacích cest: Není dráždivá
Karcinogenita: Látka není karcinogenní .
Mutagenita v zárodečných buňkách: Negativní. Na základě dostupných údajů ne-genotoxické látky.Látka
není mutagenní
Reprodukční a vývojová toxicita: Repr. 1B; Může poškodit plod v těle matky .Možné nebezpečí poškození
reprodukční schopnosti
STOT- jednorázová expozice: Nesplňuje kriteria pro klasifikaci. Není klasifikován.
STOT- opakovaná expozice: Nesplňuje kriteria pro klasifikaci. Není klasifikován.
Nebezpečnost při vdechnutí: Ne

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita
LC50 pro sladkovodní ryby: 0,35 mg / L;
NOEC pro sladkovodní ryby: 100 g / L;
EC50/LC50 pro sladkovodní bezobratlé: 0,76 mg / L;
NOEC pro sladkovodní bezobratlé: 100 g / L
EC50/LC50 pro sladkovodní řasy: 8,38 mg / l
NOEC pro sladkovodní řasy: 5 mg / L
12.2 Persistence a rozložitelnost
Rozložitelnost v environmentálních médiích snadná
Biodegradabilita: rychlá
12.3 Bioakumulační potenciál
BCF<2000; potenciál pro biokoncentraci ve vodních organismech nízký
Látka nesplňuje mezinárodní regulační kritéria pro bioakumulaci.
12.4 Mobilita v půdě
Mobilita nízká
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látka není PBT, vPvB

Datum 1.vydání BL:
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12.6 Jiné nepříznivé účinky
Možný dopad na čistírny odpadních vod : koncentrace této látky v odpadních vodách před čištěním musí
být v řízeném režimu v souladu s kanalizačním řádem.
Produkt je ve smyslu vodního zákona č.254/2001 Sb. považován za závadnou látku a za látku nebezpečnou
dle přílohy č.1 vodního zákona.
Zabránit únikům do spodních vod, půdy a kanalizace.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Nakládat v souladu s platnou legislativou pro odpady a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí. Uniklý produkt sanovat dle bodu 6.3, následně předat osobě, oprávněné nakládat
s nebezpečným odpadem. Doporučeným způsobem zneškodnění je materiálové, následně energetické
využití. Pro doplňující informace kontaktovat výrobce.
Doporučené zařazení odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb: 07 01 08*, 07 01 99*, 16 05 08*
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu
Postupovat stejným způsobem jako při likvidaci produktu. Cisterny používat jen po předchozím vyčištění
na pověřených čistících stanicích.
Doporučené zařazení odpadu obalu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb: 15 01 10*
Právní předpisy o odpadech
Česká republika
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně
prováděcích předpisů ( např.vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění)
Evropská unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES o odpadech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů, v platném znění
Případné další upřesňující informace k určeným použitím viz ES v příloze.

14. INFORMACE PRO PŘERRAVU

14.1 Číslo OSN
14.2 Příslušný název OSN
pro zásilku
14.3 Třída/ třídy
nebezpečnosti pro přepravu
14.4 Obalová skupina
Značka

Pozemní přepravaNámořní přeprava
ADR/RID
IMDG
3082
3082

Letecká přeprava Říční přeprava
ICAO/IATA
ADN
3082
3082

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
(DIBUTYL-FTALÁT)
9
9
9
9
III

III

III

III

9

9

9

9
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14.5 Nebezpečnost pro
životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele
14.7 Hromadná přeprava
podle přílohy II MARPOL
73/78 a předpisu IBC
Identifikační č.
nebezpečnosti
Látka znečišťující moře
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Ano

Ano

Ano

Ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

90

90

90

90

Ano
P (Marine Pollutant)
EmS: F-A, S-F

Další použitelné údaje

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
Evropské společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 /ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 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, v platném
znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES o odpadech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
v platném znění včetně prováděcích předpisů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
v platném znění
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně
prováděcích předpisů
• Látka je na Listině kandidátů pro autorizaci do SVHC (seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy)
(Příloha XIV nařízení 1907/2006/ES)
•

Látka podléhá autorizaci dle Nařízení Komise 143/2011/ES, kterým se mění příloha XIV nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH):

Přechodná ustanovení
Nejzazší datum
Datum zániku
podání žádosti
21. srpna 2013

21. února 2015

Osvobozené (kategorie) použití

Na použití ve vnitřních obalech léčivých přípravků se vztahuje
nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 2001/82/ES nebo směrnice
2001/83/ES.
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Z nařízení 143/2011/ES plyne, že pokud nebude uděleno povolení látky na dané použití, pak toto použití
uvedeným datem zániku končí.
•

Látka je omezena dle Přílohy XVII nařízení (položka 30, 51)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Zpráva o chemické bezpečnosti byla předložena. Příslušné expoziční scénáře v příloze 1 BL.

16. DALŠÍ INFORMACE
•

Ζkratky
SDS – Safety data sheet ( Bezpečnostní list)
CLP - Classification, labelling and packaging ( Reg. 1272/2008/EC) ( Klasifikace, značení, balení)
DNEL – Derivated no effect level (Odvozená hodnota limitu bez účinku)
PNEC – Predicted no effect concentration (Předvídaná /vypočítaná koncentrace bez účinku)
CNS - Central nervous systém ( Centrální nervový systém)
CSR – Chemical safety report ( Zpráva o chemické bezpečnosti)
ES – Exposition scenario (Expoziční scénář)
RMM – Risk management measure (Opatření k řízení rizik)
OC – Operational condition ( Provozní podmínky)
TIS – Toxikologické informační centrum
NR: Not relevant (nerelevantní)

•

*/ ad 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

ES
number

Identified uses

Formu
lation
ES 1
Use as
Solvent

ES 2
Formulatio
n and Use
of Dibutyl
phthalate in
Polymers

Industrial
End use

Resulting Life
Cycle Stage

Professi
onal
End use

Product
Category

Process
Category

(SU)

(PC)

(PROC)

X

X

Article
Catego
ry

(AC)

Waste
stage

Environ
metnal
Release
Category

(ERC)

SU3
SU8

X

X

Article
service
life

Sector of
Use

SU3
SU10
SU11
SU12
SU22

NR

PC1
PC9b
PC9a
PC18
PC32

PROC2

NR

ERC7

PROC 1
PROC 2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC6
PROC8a
PROC8b
PROC 9
PROC 10
PROC14
PROC21
PROC24
PROC7
PROC13

AC1
AC2
AC3
AC5
AC6
AC7
AC13
AC10
AC11

ERC10a
ERC11a
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ES 3
Formulatio
n and
Industrial
Use of
Dibutyl
phthalate as
a Plasticizer

ES 4
Formulatio
n of Dibutyl
phthalate in
Compounds

ES 5
Professiona
l End Use
as a
Plasticizer
ES 6
Downstrea
m User Use
– Metal
Working
Fluid
ES 7
Dibutyl
phthalate
Industrial
Use in
Articles
ES 8
Formulatio
n and Use
of Dibutyl
phthalate in
Explosives
ES 9
Downstrea
m User Use
–
Laboratory
Chemicals

X

X
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SU2a
SU2b
SU3
SU10
SU17

X

SU8
SU10
SU12

X

X

SU 10

X

SU3
SU15
SU17

X

X

X

X

X

X

X

X

SU3
SU15
SU17
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PC25

NR

NR

PC25

PC31
PC35

SU10
SU3

PC11

SU 3

PC 21

• Seznam R- vět v plném znění
R61 – Může poškodit plod v těle matky.
R62 – Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
R50 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
•

Národní hodnoty expozičních limitů:
Pro národní hodnoty expozičních limitů viz např.
http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx - plný text

PROC 1,
PROC 2,
PROC 3,
PROC 8b,
PROC 9,
PROC 17
PROC 18,
PROC 21,
PROC 24

NR

ERC4
ERC7

PROC 1
PROC 2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC8b
PROC 9

NR

ERC2
ERC3

NR

ERC2

PROC 4
PROC 5
PROC 8a

ERC4
ERC7
ERC8a

PROC2

PROC2
PROC4
PROC7
PROC13

NR

PROC3
PROC14
PROC8b
PROC 9
PROC 6

PROC 15

ERC4
ERC7
ERC8a

ERC 2
ERC3
ERC5

NR

ERC 1
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Látka
CAS č.

Dibutyl-ftalát
84-74-2
Mezní hodnota – 8 hodin
ppm

Austria
Belgium
Canada - Québec
Denmark
European Union
France
Germany (AGS)
Germany (DFG)
Hungary
Italy
Japan
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
USA - NIOSH
USA - OSHA
United Kingdom

Germany (DFG)
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mg/m³
5
5
5
3

Mezní hodnota - krátkodobá
ppm
mg/m³

6

5
0,05

0,58

0,1 (1)

5
5
3
5
5
5
5

1,16 (1)

10
5

10

Poznámky
(1) průměrná hodnota 15 minut

•

Pokyny pro školení
Osoby, které nakládají s produktem, musí být prokazatelně seznámeny s jeho nebezpečnými vlastnostmi,
zásadami ochrany zdraví, životního prostředí před jeho škodlivými účinky a zásadami první předlékařské
pomoci (zákon č.258/2000 Sb., v platném znění). Tento výcvik musí být zaznamenán.

•

Zdroje údajů použité při sestavování bezpečnostního listu
Databáze: registrační dokumentace( dossier) předložena ECHA

•

Vysvětlivka k čl . 8 :
Nařízení REACH vyžaduje, aby výrobci a dovozci stanovili a oznámili odvozenou úroveň, při které
nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) pro lidi při vdechování, požití a dermálních cestách
expozice,dále také odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) pro expozici
životního prostředí.
DNEL a PNEC jsou stanoveny registrastrantem bez oficiálních konzultací a nejsou určeny k
přímému použití pro uspořádání na pracovišti nebo nastavení obecných limitů expozice u obyvatelstva. Jsou
primárně použity jako vstupní hodnoty pro chod Kvantitativního hodnocení rizika modelů (jako
je ECETOC-TRA model).
Vzhledem k rozdílům v metodice výpočtu bude mít DNEL tendenci být nižší (někdy i výrazně) než
odpovídající zdravotně založený OEL pro tuto chemickou látku. Přestože další DNELy a PNECy jsou
indikacemi pro stanovení opatření ke snížení rizika, je třeba si uvědomit, že tyto limity nemají stejné
regulační aplikace jako oficiálně podpořené vládní OELy.

•

Změny provedené při revizi
1.12.2007: Celková úprava dokumentu v souvislosti s nařízením č.1907/2006/ES. Doplnění dat.
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2009-10-20: čl. 15 - doplněn údaj o autorizaci a omezení
2010-12-01: klasifikace dle 1272/2008/ES, úprava dokumentu dle nařízení 453/2010/ES, doplnění dat
2011-03-01: změna čl.15 : zahrnutí látky do Přílohy XIV nařízení REACH - autorizace
oprava v čl. 1.2 - použití
2011-06-07 změna čl.16 (8) Vysvětlivka
Příloha 1bezpečnoatního listu – ES pro určená použití
•

Upozornění
Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s platnými předpisy a bude doplňován v souvislosti s registrací
dle nařízení EP a Rady, REACH.
Obsahuje údaje, které jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci. Za dodržování regionálních platných právních
předpisů zodpovídá odběratel.

•

Oddělení vydávající Bezpečnostní list chemické látky:
DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, Oddělení REACH

