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Bezpe nostní list materiálu

1. Definice látky a její p ípravy, identifikace výrobce a záruky
1.1. Definice p ípravy: Inkoustová kazeta EPSON T0594
1.2. Použití látky/p íprava: Inkoustový tisk
1.3. Identifikace výrobce a záruky

Výrobce/distributor: EPSON EUROPE B.V.
Adresa: Entrada 701

1096 EJ Amsterdam
The Netherlands

TEL.: +31-20-314-5029 FAX: +31-20-314-5729
e-mail: Pascale_Moreau@epson-europe.com
Datum p ípravy: 30 May 2008
Revize: A

1.4. Nouzové telefonní íslo: Giftnotruf Berlin +49 030-19240

2. Identifikace nebezpe nosti
2.1. P ehled informací pro nouzové situace:

Tento inkoust nespl uje kritéria klasifikace nebezpe nosti podle sm rnice EU 1999/45/ES. Nicmén
jedna z jeho složek spl uje kritéria klasifikace nebezpe nosti podle sm rnice EU 67/548/EHS.
Složkou inkoustu je erná tekutina, která m že zp sobit podrážd ní o í. Zabra te kontaktu s o ima nebo
s od vem. V p ípad kontaktu s pokožkou omyjte pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah
d tí.

2.2. Možné negativní ú inky na zdraví:
O i: Kontakt inkoustu s o ima m že být st edn dráždivý.
Pokožka: Kontakt inkoustu s pokožkou m že zp sobit podrážd ní, otékání nebo zarudnutí.
Vdechnutí: Zám rné vystavení inkoustovými výpar m (mlze) zp sobí podrážd ní dýchacích cest.
Poz ení: M že zp sobit zvedání žaludku.

3. Složení/informace o složkách
Toto je inkoust na bázi vody

Složení
inkoustu

. CAS . EHS . registrace EU Hmotnostní
%

Symboly
EU

R-v ta
EU

EU
OEL

Poznámka

Koloranty Obchodní
tajemství

Obchodní
tajemství

V tomto okamžiku
není k dispozici

5 – 10 Žádné Žádné Žádné Žádné

TEGBE 143-22-6 202-592-6 V tomto okamžiku
není k dispozici

5 – 10 Xi R-41 Žádné Žádné

Patentované
organické
materiály

Obchodní
tajemství

Obchodní
tajemství

V tomto okamžiku
není k dispozici

5 – 10 Žádné Žádné Žádné Žádné

Glyceroly Obchodní
tajemství

Obchodní
tajemství

V tomto okamžiku
není k dispozici

5 – 10 Žádné Žádné Žádné Žádné

Voda 7732-18-5 231-791-2 Výjimka vyvážení Žádné Žádné Žádné Žádné
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4. První pomoc
4.1. O i: Ihned za n te oplachovat istou vodou o pokojové teplot a nízkém tlaku po dobu alespo 15 minut.

Pokud podrážd ní o í p etrvává, vyhledejte léka skou pomoc.
4.2. Pokožka: Omyjte povrchová místa mýdlem a vodou. Zne išt ný od v p ed dalším používáním vyperte. Pokud

podrážd ní p etrvává, vyhledejte léka skou pomoc.
4.3. Vdechnutí: P esu te postiženého na erstvý vzduch. Pokud nedýchá, ihned poskytn te um lé dýchání. Pokud je

dýchání obtížné, podejte kyslík. Ihned vyhledejte léka skou pomoc.
4.4. Poz ení: Jestliže se postiženému opakovan zvedá žaludek, vyhledejte léka skou pomoc.

5. Protipožární opat ení
5.1. Ho lavost: Neho lavý
5.2. Hasicí látky: Suchá chemická nebo oxid uhli itý
5.3. Pokyny pro hašení: Pro hašení nejsou zapot ebí žádné zvláštní hasící postupy vyjma dýchacího p ístroje.

Nejsou známa žádná zvláštní nebezpe í výbuchu.

6. Opat ení v p ípad kontaminace
6.1. Osobní ochrana: B hem odstra ování je vyžadována ochrana o í a pokožky. Zajist te dostate né v trání.
6.2. Ekologická opat ení: Nelikvidujte do kanálu, povrchových ani podzemních vod.
6.3. Zp soby odstran ní: Dojde-li k pot ísn ní, vyt ete inkoust houbou a poté ot ete postižené místo vlhkým hadrem.

Odevzdejte odpad v uzav ené nádob k likvidaci. Nelikvidujte do kanálu. Umyjte si ruce
mýdlem a vodou.

7. Manipulace a skladování
7.1. Manipulace: Uchovávejte mimo dosah d tí a inkoust nepijte. Nerozebírejte kazetu.
7.2. Skladování: Neskladujte kazetu p i vysokých teplotách nebo p i teplotách pod bodem mrazu. Uchovávejte

kazetu mimo p ímé slune ní zá ení. Neskladujte kazety s oxidujícími látkami nebo
výbušninami. P ed vložením do tiskárny se p esv d te, zda je kazeta suchá.

7.3. Specifické použití: Nespecifikováno

8. Opat ení proti nadm rnému vystavení a zásady osobní ochrany
8.1. Limitní hodnoty vystavení: Nestanoveno
8.2. Opat ení proti nadm rnému vystavení:
8.2.1. Opat ení proti nadm rnému pracovnímu vystavení

Dostate né v trání jako prevence
8.2.1.1. Ochrana dýchání

Nevyžadováno v p ípad dodržování správného postupu p i instalaci kazety do tiskárny.
8.2.1.2. Ochrana rukou

Nevyžadováno v p ípad dodržování správného postupu p i instalaci kazety do tiskárny.
8.2.1.3. Ochrana o í

Nevyžadováno v p ípad dodržování správného postupu p i instalaci kazety do tiskárny.
8.2.1.4. Ochrana pokožky

Nevyžadováno v p ípad dodržování správného postupu p i instalaci kazety do tiskárny.
8.2.2. Opat ení proti nadm rnému vystavení životního prost edí

Nestanoveno



MSDS T628110 Verze 6.1
Strana 3 ze 4 Datum vydání 30. kv tna 2008

9. Fyzikální a chemické vlastnosti inkoustu
9.1. Obecné informace

Vzhled: erná tekutina
Zápach: Mírný

9.2. D ležité zdravotní, bezpe nostní a ekologické informace
pH: 7,4 ~ 8,0 p i teplot 20 °C
Bod varu: Nejsou k dispozici žádné údaje
Teplota vzplanutí: Nevznítí se do teploty 100 °C (uzav ené ví ko)
Ho lavost (pevné ástice, plyn): Nevztahuje se
Výbušné vlastnosti: Žádné
Oxida ní vlastnosti: Žádné
Tlak par: Nejsou k dispozici žádné údaje
Relativní hustota: 1,061 p i teplot 20 °C
Rozpustnost: Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost ve vod : Rozpustný
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda: Nejsou k dispozici žádné údaje
Viskozita: Mén než 5 mPa·s p i teplot 20 °C
Hustota par: Vyšší než 1 (vzduch = 1)
Rychlost odpa ování: Nejsou k dispozici žádné údaje

9.3. Další informace
Bod tání: - 15 °C

10. Stabilita a reaktivita
Stabilita Stabilní p i normální teplot
Nebezpe ná polymerizace Nejsou k dispozici žádné údaje

10.1. Nežádoucí podmínky: Vysoké teploty a teploty pod bodem mrazu
10.2. Nežádoucí materiály: Okysli ovadla a výbušniny
10.3. Látky s nebezpe ným rozpadem: Nejsou k dispozici žádné údaje

11. Toxikologické informace
*Na základ toxikologických údaj chemicky totožného materiálu

Zp soby nadm rného vystavení: O i, pokožka, vdechnutí a oráln
Akutní ohrožení zdraví:

• Nadm rné vystavení povrchu o í inkoustu m že být st edn dráždivé
• Nadm rné vystavení pokožky inkoustu m že zp sobit podrážd ní a u n kterých osob otékání a zarudnutí
• Zám rné nadm rné vdechování inkoustových výpar  m že zp sobit podrážd ní dýchacích cest a anestézii
• Zám rné nebo náhodné orální poz ení m že zp sobit zvedání žaludku

Chronická ohrožení zdraví: Nejsou známa
Mutagenicita: Žádná (podle testu Ames)
Karcinogenicita: Neobsahuje žádné složky uvedené v monografech IARC (1,2A a 2B)
Údaje o toxicit : Orální LD50: >2500 mg/kg (krysy)*

Dermální LD50: >2000 mg/kg (krysy)*
Inhala ní LC50: Nevztahuje se

Drážd ní o í: St edn dráždivý
Drážd ní pokožky: St edn dráždivý
Zvýšení citlivosti pokožky: Nedráždivý (LLNA)
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12. Ekologické informace
12.1. Ekotoxicita Nejsou k dispozici žádné údaje o negativních vlivech tohoto inkoustu na životní

prost edí
12.2. Mobilita Nejsou k dispozici žádné údaje o negativních vlivech tohoto inkoustu na životní

prost edí
12.3. Stálost a p irozený rozklad Nejsou k dispozici žádné údaje o negativních vlivech tohoto inkoustu na životní

prost edí
12.4. Potenciál biologické kumulace Nejsou k dispozici žádné údaje o negativních vlivech tohoto inkoustu na životní

prost edí
12.5. Výsledek hodnocení PBT Hodnocení PBT nebylo provedeno
12.6. Jiné negativní dopady Nejsou k dispozici žádné údaje

13. Zásady likvidace
Likvidace musí být provedena v souladu s federálními, státními a místními požadavky.

14. Pokyny pro p evážení
T ída UN/ íslo UN: Nevztahuje se

15. Informace o p edpisech
Informace EU:
Hodnocení chemické bezpe nosti podle (ES)1907/2006:

U tohoto inkoustu dosud nebylo provedeno hodnocení chemické bezpe nosti.
Symboly a ozna ení podle 1999/45/ES:

Tento inkoust nespl uje kritéria pro ozna ení jako nebezpe ný.

Informace pro USA:
TSCA sekce 4(a) regulace pravidel záv re ného testu: Nepodléhá regulaci
TSCA sekce 8(a) pravidlo pro informace o p edb žném hodnocení (PAIR): Nepodléhá regulaci
TSCA sekce 8(a) pravidlo aktualizace inventá e:

Podléhá zvláštnímu regulatornímu opat ení podle TSCA (pokyny 2002 EPA, dod. B) Nepodléhá regulaci
TSCA sekce 12(b) regulace oznámení o jednorázovém vývozu: Nepodléhá regulaci
Ustanovení 65 státu Kalifornie: Nepodléhá regulaci

Informace pro Kanadu:
Produkt kontrolovaný WHMIS: Nevztahuje se (vyrobený produkt)

Informace pro Austrálii:
Prohlášení o nebezpe nosti: Neklasifikováno jako nebezpe né podle kritérií NOHSC

16. Další informace
Seznam odpovídajících R-v t: R-41 Nebezpe í vážného poškození o í.

Tento „Bezpe nostní list materiálu“ obsahuje informace o zdraví, bezpe nosti a životním prost edí. Nenahrazuje
žádné informace o zásadách používání a likvidace dodané s tímto produktem. Vydavatel je p esv d en, že informace
uvedené v tomto dokumentu byly v dob jeho p ípravy p esné, nicmén je t eba tento dokument používat pouze jako
orienta ní. Tento dokument je pravideln kontrolován. Spole nost EPSON neposkytuje záruku na úplnost nebo
p esnost informací obsažených v tomto dokumentu.


