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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Fumonisin B1

1.1 Identifikátor výrobku

116355-83-0Číslo CAS:

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Produkt je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání.

Nepoužívejte pro soukromé účely (v domácnosti).

Nedoporučované způsoby použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Iris Biotech GmbHFirma:

Název ulice: Adalbert-Zoellner-Straße 1

Místo: D-95615 Marktredwitz, Germany

D-95605 Marktredwitz, Germany

568Poštovní přihrádka:

Telefon: Fax:+49 9231 97121 0 +49 9231 97121 99

info@iris-biotech.dee-mail:

Compliance DepartmentKontaktní osoba: +49 9231 97121 0Telefon:

e-mail: sds@iris-biotech.de

www.iris-biotech.deInternet:

Toto číslo je dostupné jen během úředních hodin.Informační oblast:

+49 (0)89 19240 (TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO München: 24 

h)

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

Číslo tísňového volání: 24h

Jiné údaje

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Kategorie nebezpečí:

Karcinogenita: Carc. 2

Mutagenita v zárodečných buňkách: Muta. 2

Toxicita pro reprodukci: Repr. 2

Údaje o nebezpečnosti:

Podezření na genetické poškození (vdechnutí, požití).

Podezření na vyvolání rakoviny.

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Signální slovo: Varování

Piktogramy:

H351 Podezření na vyvolání rakoviny při vdechování.

Standardní věty o nebezpečnosti

Datum vydání: 04.05.2021 CS
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P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče 

sluchu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce .

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Pokyny pro bezpečné zacházení

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Vzorec: C34H59NO15

Molekulová hmotnost: 721,85 g/mol

Nebezpečné složky

ObsahNázevČíslo CAS

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH

GHS klasifikace

100 %116355-83-0 Fumonisin B1

Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2; H351 H341 H361

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

ObsahNázevČíslo CAS Číslo ES

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

116355-83-0 100 %Fumonisin B1

inhalační:  Nedostatek dat (plyny); dermální:  Nedostatek dat; orální:  Nedostatek dat

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

Všeobecné pokyny

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Postiženého odveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu. při 

nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků nebo v 

případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

Při vdechnutí

Při kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte: Voda Vyměnit zmáčený oděv. Při styku s kůží okamžitě omyjte 

velkým množstvím voda a mýdlo. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou 

pomoc.

Při styku s kůží

Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. Při výskytu potíží nebo stálých potížích 

vyhledejte očního lékaře.

Při zasažení očí

Při požití ihned pít: Voda. Důkladně vypláchnout ústa vodou. Osobě, která je v bezvědomí nebo u níž 

nastupují křeče, nikdy nic nepodávat ústy. Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledat 

lékařskou pomoc.

Při požití

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Datum vydání: 04.05.2021 CS
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Hasební zásah přizpůsobit prostředí. 

Vodní postřikovací paprsek. pěna odolná vůči alkoholu. Suché hasivo. Oxid uhličitý (CO2).

Vhodná hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par. V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhličitý 

(CO2). Oxid uhelnatý. Oxidy dusíku (NOx).

Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.

5.3 Pokyny pro hasiče

Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Zamezit 

úniku do kanalizace a do vodních toků. Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu 

zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Další pokyny

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Zabránit prášení. Nevdechujte prach. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a 

oděvem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Zajistěte dostatečné větrání. Zabránit prášení. Zabraňte kontaktu 

s kůží, očima a oděvem. Použijte osobní ochrannou výstroj. V případě požáru: Vykliďte prostor.

Všeobecné informace

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí 

být zneškodněny bezpečným způsobem.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace. Znečistěné povrchy důkladně 

očistěte.

Další informace

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte prach. Zamezte vdechování 

prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Zajistěte dostatečné 

větrání. Zabránit vzniku prachu. Vyhněte se těmto podmínkám: produkce/tvorba aerosolu

Opatření pro bezpečné zacházení

Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Preventivní ochrana pokožky mastí na ochranu pokožky. Po 

ukončení práce umýt ruce a obličej. Nejezte a nepijte při používání.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Chraňte 

před vlhkem. Doporučená skladovací teplota:  -20°C

Další pokyny

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte obal suchý. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte uzamčené. Skladovat v místech 

přístupných jen pro oprávněné osoby. Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Datum vydání: 04.05.2021 CS
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Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

Jiné údaje o limitních hodnotách

8.2 Omezování expozice

Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte prach. Kontaminovaný, 

nasáklý oděv ihned svléknout. Preventivní ochrana pokožky mastí na ochranu pokožky. Po ukončení práce 

umýt ruce a obličej. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. 

Zajistěte dostatečné větrání. Před přestávkou a po práci umýt ruce.

Vhodné technické kontroly

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana očí a obličeje

Používejte vhodné ochranné rukavice. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše 

uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Ochrana rukou

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana kůže

Používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů.

Ochrana dýchacích orgánů

pevnýSkupenství:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Barva: bílý

Informace o změnách fyzikálního stavu

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné údaje k dispozici

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné údaje k dispozici

Chraňte před teplem.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Oxidační činidla, silný/á/é.

10.5 Neslučitelné materiály

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par. V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhličitý 

(CO2). Oxid uhelnatý. Oxidy dusíku (NOx).

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxikokinetika, látková výměna a distribuce

Žádné údaje k dispozici

Akutní toxicita

Žádné údaje k dispozici

Datum vydání: 04.05.2021 CS
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NázevČíslo CAS

PramenDruhDávkaPostup expozice Metoda

116355-83-0 Fumonisin B1

Nedostatek datorální

Nedostatek datdermální

inhalační Nedostatek dat

Dráždí oči. Po styku s pokožkou: Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Žíravost a dráždivost

Senzibilizační účinek

Žádné údaje k dispozici

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Může vyvolat rakovinu.

Žádné údaje k dispozici

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Žádné údaje k dispozici

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Klasifikace byla provedena výpočtovou metodou podle směrnice 1999/45/ES.

Jiné údaje ke zkouškám

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Žádné údaje k dispozici

Číslo CAS Název

[h] | [d]Toxicita pro vodní 

organismy

Dávka PramenDruh Metoda

Fumonisin B1116355-83-0

Toxicita pro vodní 

organismy

Nedostatek dat

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné údaje k dispozici

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné údaje k dispozici

Žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje k dispozici

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Klasifikace byla provedena výpočtovou metodou podle 

směrnice 1999/45/ES.

Jiné údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Likvidace podle úředních předpisů. Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci. S 

kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Datum vydání: 04.05.2021 CS
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Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly 

zacházet jako s látkou samotnou.

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Nevztahuje se

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

Nevztahuje se

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Přeprava po moři (IMDG)

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 

látky nebo směsi

Informace o národních právních předpisech

3 - silně ohrožující voduTřída ohrožení vod (D):

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku nebylo provedeno bezpečnostní posouzení.

ODDÍL 16: Další informace

H341 Podezření na genetické poškození (vdechnutí, požití).

H351 Podezření na vyvolání rakoviny při vdechování.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

Datum vydání: 04.05.2021 CS


