
(v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010)
________________________________________________________________________________________________________________

BEZPECNOSTNÍ LIST

Human Cot-1 DNA

Country specific Emergency Number (if available):

Chemický název Nelze aplikovat

Použijte kód s popisem SU22 - Verejná sféra (správa, vzdelávání, zábava, sluzby, remesla), PROC15 -
Pouzití jako laboratorní cinidlo, PC21 - Laboratorní chemikálie, SU24 – Vedecký
výzkum a vývoj

Identifikátor výrobku

Nedoporucená použití Není urceno pro spotrebitelské využití

Registracní císlo REACH K této látce / temto látkám není v této smesi uvedeno žádné registracní císlo,
protože rocní importované množství nedosahuje jedné tuny nebo ješte nevypršelo
prechodové období pro její/jejich registraci podle clánku 23 narízení REACH.

Kód produktu

Podrobné údaje o dodavateli bezpecnostního listu

15279011

Manufacturer/Supplier

Príslušná urcená použití látky nebo smesi a nedoporucená použití

________________________________________________________________________________________________________________

ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

Datum revize

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2
2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS
31-(0)180 392 400
Email: MSDS@lifetech.com

Název výrobku  Human Cot-1 DNA
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Název výrobku

Telefonní císlo pro nouzové
volání

www.lifetechnologies.com

866-536-0631
301-431-8585
Outside of the U.S. +1-301-431-8585

Kód produktu

CHEMTREC Czech Republic (Prague) +(420)-228880039 (Pozdrav Jazyk: ceština)

15279011

Relevant identified uses Pouze pro úcely výzkumu.



Další nebezpecnost

Nebezpecnost pro životní 
prostredí 

Tato smes neobsahuje žádné látky, které by byly hodnoceny jako PBT nebo jako vPvB

Oznacování podle Narízení (ES) c. 1272/2008 [CLP]

Klasifikace látky nebo smesi

Není nebezpecné

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Výstražné symboly
nebezpecnosti

Produkt neobsahuje žádné látky, které jsou pri uvedené koncentraci považovány za nebezpecné pro zdraví.

Bez piktogramu

Klasifikace podle Narízení (ES) c. 1272/2008 [CLP]

Klasifikace podle smernice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Nebezpecnost pro zdraví 

signální slovo

Není nebezpecné

Žádný

ODDÍL 2: Identifikace nebezpecnosti

standardní vety o nebezpecnosti

Není nebezpecné

Nelze aplikovat

Additional information
Nelze aplikovat

________________________________________________________________________________________________________________

Datum revize
Název výrobku  Human Cot-1 DNA

pokyny pro bezpecné zacházení
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Nelze aplikovat

29-May-2015

Prvky oznacení

www.lifetechnologies.com

Kód produktu

Není nebezpecné

15279011

Fyzikální nebezpecnost 



Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistete odpovídající odvetrávání. Vždy noste doporucené osobní ochranné prostredky. Používejte prostredky osobní
ochrany. Další podrobnosti viz cást 8.

Hasiva

kontakt s okem

Opatrení na ochranu životního prostredí
Není nutno provádet zádná opatrení k ochrane zivotního prostredí.

Nejduležitejší akutní a opoždené symptomy a úcinky

Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, pokud jsou
prítomny a pokud je jejich vyjmutí snadné.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro cištení
Impregnujte inertní pohlcující látkou

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Vhodná hasiva Vodní zkrápení. Oxid uhlicitý (CO2). Pena. Suchá
chemikálie.

Odkaz na jiné oddíly
Další informace jsou uvedeny v oddílu 8

Nelze aplikovat.

Nevhodná hasiva Informace nejsou k dispozici.

POŽITÍ Pri použití za bežných podmínek se nepredpokládá významné riziko. Pokud se
necítíte dobre, vyhledejte lékarskou pomoc.

Zvláštní nebezpecnost vyplývající z látky nebo smesi

Pokyn týkající se okamžité lékarské pomoci a zvláštního ošetrení
Žádný.

Inhalace

________________________________________________________________________________________________________________

Pokyny pro hasice Standardní opatrení pri chemických požárech

Datum revize

Pri použití tohoto materiálu za bežných podmínek se nepredpokládá riziko
vdechnutí. V prípade potreby konzultujte s lékarem.

Název výrobku  Human Cot-1 DNA

Popis první pomoci

Stránka  3 / 8

Styk s kuží

Informace pro lékare Symptomaticky ošetrete.

Vypláchnete množstvím vody. Není vyžadována okamžitá lékarská péce.

29-May-2015

ODDÍL 5: Opatrení pro hašení požáru

www.lifetechnologies.com

ODDÍL 6: Opatrení v prípade náhodného úniku

Kód produktu 15279011



Ochrana rukou Používejte vhodné ochranné rukavice Materiál rukavic: Kompatibilní rukavice
odolné proti chemikáliím.

Opatrení pro bezpecné zacházení
Používejte požadované osobní ochranné prostredky.  .

Pouze pro úcely výzkumu

Ochrana ocí Tesne priléhající ochranné brýle

Kontrolní parametry

Podmínky pro bezpecné skladování látek a smesí vcetne neslucitelných látek a smesí
Udržujte na suchém, chladném a dobre vetraném míste. Uschovávejte v rádné oznacených nádobách.

Ochrana kuže a tela Používejte vhodný ochranný odev

Hygienická opatrení S produktem manipulujte v rámci hygienických opatrení považovaným za
správnou praxi na úrovni pracovišt

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Omezování expozice životního prostredí
Není nutno provádet zádná opatrení k ochrane zivotního prostredí.

Expozicní limity

Technická opatrení Zajistete dostatecné vetrání, zvlášt v uzavrených prostorách

Expozicní limity  Neobsahuje zádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

Omezování expozice

Specifické konecné/specifická
konecná použití

________________________________________________________________________________________________________________

Datum revize
Název výrobku  Human Cot-1 DNA
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostredky

Osobní ochranné prostredky

29-May-2015

www.lifetechnologies.com

Kód produktu 15279011

Ochrana dýchacích cest V prípade nedostatecného odvetrávání noste respirátory nebo komponenty, které
byly testovány a schváleny v souladu s príslušnými státními normami.



Horní mez výbušnosti Smes nebyla testována

Vzhled

Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek

Spodní mez výbušnosti Smes nebyla testována

Kapalina

Možnost nebezpecných reakcí Nebezpecná reakce není hlášena

Tlak par Smes nebyla testována

Podmínky, kterým je treba
zabránit

Informace nejsou k dispozici.

Relativní hustota Smes nebyla testována

Neslucitelné materiály Za podmínek bežného používání nejsou známy žádné nebezpecné reakce

Specific gravity žádné dostupné údaje

Nebezpecné produkty rozkladu žádné dostupné údaje

Rozpustnost žádné dostupné údaje

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Zápach

Rozdelovací koeficient:
n-oktanol/voda

žádné dostupné údaje

Výbušné vlastnosti Smes nebyla testována

žádné dostupné údaje

DALŠÍ INFORMACE žádné dostupné údaje

Evaporation rate žádné dostupné údaje

pH

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

horlavost (pevné látky, plyny) žádné dostupné údaje

Smes nebyla testována

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Reaktivita

________________________________________________________________________________________________________________

Žádné známé

°F  Smes nebyla testována

Datum revize

Flash point

Název výrobku  Human Cot-1 DNA

°C  Smes nebyla testována
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°C  Smes nebyla testována

°F  Smes nebyla testována

°C  Smes nebyla testována
°F  Smes nebyla testována

29-May-2015

°F  Smes nebyla testována
°F  Smes nebyla testována

www.lifetechnologies.com

Bod varu/rozmezí bodu varu °C  Smes nebyla testována

Kód produktu

Teplota samovznícení
°C  Smes nebyla testována

15279011

Teplota rozkladu

Bod tání/rozmezí bodu tání



Informace nejsou k dispozici

STOT – opakovaná expozicePrukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

Bioakumulacní potenciál Informace nejsou k dispozici

Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tato smes neobsahuje žádné látky, které by byly hodnoceny jako PBT nebo jako vPvB

Karcinogenita Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

Jiné nepríznivé úcinky Informace nejsou k dispozici

žíravost Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

Mutagenita Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

ODDÍL 13: Pokyny pro odstranování

Základní zpusoby expozice,

Metody nakládání s odpady
Produkci odpadu je treba se vyhnout nebo ji minimalizovat, kdykoli to bude možné. Prázdné kontejnery nebo cisterny
mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál i kontejner musí být zlikvidovány v souladu se schválenými
technikami likvidace. Likvidace produktu, jeho roztoku nebo jakýchkoli vedlejších produktu musí probíhat v souladu s
požadavky platných místních, regionálních nebo národních/federálních zákonu.

Reprodukcní toxicita Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

Informace o toxikologických úcincích

Senzibilizace Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

ODDÍL 12: Ekologické informace

Nejsou k dispozici dukazy o akutní toxicite.

________________________________________________________________________________________________________________

Toxicita

Datum revize

STOT – jednorázová
expozice

Název výrobku  Human Cot-1 DNA

Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci
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S56 - Zneškodnete tento materiál a jeho obal ve sberném míste zvláštních nebo

Podráždení

29-May-2015

www.lifetechnologies.com

Kód produktu

Prukazné, ale ne dostacující pro klasifikaci

15279011

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Perzistence a rozložitelnost



Obalová skupina Nelze aplikovat

Náležitý název OSN pro zásilku Nelze aplikovat

Nebezpecnost pro životní
prostredí

Nelze aplikovat

IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Slou?enina rtuti, pevná, n.j.s.

________________________________________________________________________________________________________________

Datum revize
Název výrobku  Human Cot-1 DNA

Zvláštní bezpecnostní opatrení
pro uživatele
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Nelze aplikovat

Císlo OSN Nelze aplikovat

29-May-2015

Transport hazard class(es)

www.lifetechnologies.com

Nelze aplikovat

Hromadná preprava podle prílohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nelze aplikovat

Kód produktu

ODDÍL 14: Informace pro prepravu

15279011



Nemecké trídy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen)

R-vety (s) Nelze aplikovat

Neklasifikováno

Narízení týkající se bezpecnosti, zdraví a životního prostredí/specifické právní predpisy týkající se látky nebo
smesi

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace smesí v souladu s narízením (ES) c. 1272/2008 [CLP]:

Látky podle prílohy I narízení (ES) c. 689/2008
Žádný

Jiné mezinárodní záznamy

Výše uvedené informace byly získány peclivým vyhledáváním a/nebo šetrením a doporucení byla vydána na základe
odborného úsudku. Informace nezahrnují vše a slouží pouze jako vodítko. Všechny materiály a smesi mohou
predstavovat neznámá rizika a mely by být používat s opatrností. Protože spolecnost nemuže kontrolovat použité
metody, objemy nebo zpusoby použití, nenese odpovednost za poškození nebo ztráty v dusledku manipulace nebo
kontaktu s produktem zpusobem popsaným v tomto dokumentu.
INFORMACE V TOMTO BEZPECNOSTNÍM LISTU NEPREDSTAVUJÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO
PREDPOKLÁDANÉ, VCETNE JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI
PRO DANÝ ÚCEL

Látky vzbuzující mimorádné obavy

Zakázané látky podle prílohy V narízení (ES) c. 689/2008
Žádný

Omezené látky podle Narízení ES 1907/2006, prílohy XVII

ODDÍL 15: Informace o predpisech

Posouzení chemické bezpecnosti
Posouzení chemické bezpecnosti nebylo provedeno

Žádný

________________________________________________________________________________________________________________

Žádný

Látky podle narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních
organických znecištujících látkách a doplnené smernice 79/117/EHS
Žádný

Datum revize
Název výrobku  Human Cot-1 DNA
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ODDÍL 16: Další informace

29-May-2015

www.lifetechnologies.com

Kód produktu 15279011

Duvod revize Aktualizace podle narízení Komise (EU) c. 453/2010.


