
1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize29. září 2016Datum vytvoření

Čistič skel krbů a kamen

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
(REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Čisticí prostředek - určený pro čištění krbových a skel a
grilů

Určená použití směsi

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití1.2.

Další názvy směsi

Číslo

směsLátka / směs

Čistič skel krbů a kamenIdentifikátor výrobku1.1.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace1.4.

gerstenberger.j@gmail.comEmail 

Ing. Jan GerstenbergerJméno 

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 

www.kittfort.czAdresa www stránek

info@kittfort.czEmail

+420 315 687 592Telefon

Česká republika

Radlická 2/608, Praha 5, 15000Adresa

Kittfort Praha s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno

Následný uživatel

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3.

Nepoužívejte na předměty z barevných kovů a polyamidu.
Předměty s malou barevnou stálostí se mohou odbarvovat

Nedoporučená použití směsi

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Klasifikace látky nebo směsi2.1.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou známy

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nebezpečí

Signální slovo

Výstražný symbol nebezpečnosti

Prvky označení2.2.

2-aminoethan-1-ol
hydroxid draselný
Decyl Octyl Glucosid

Nebezpečné látky

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H314
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Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.P102

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

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P301+P330+P331

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P303+P361+P353

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P305+P351+P338

Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.P501

Směs ani složky nejsou k datu vyhotovení BL klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou vedeny v příloze XIV
nařízení REACH ani na kandidátské listině přílohy XIV nařízení REACH

Další nebezpečnost2.3.

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti
otevření dětmi.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění:
Výrobek obsahuje tyto látky:
> 30% voda, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% ethanolamine, < 1,5 % hydroxid sodný

Chemická charakteristika

Směsi3.2.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.
Klasifikace dle nařízení (ES) č.

1272/2008
Obsah v %
hmotnosti

Název látkyIdentifikační čísla

1, 2Acute Tox. 4, H302, H312, H332
Skin Corr. 1B, H314

<52-aminoethan-1-olIndex: 603-030-00-8
CAS: 141-43-5
ES: 205-483-3

1, 2Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314

1,5hydroxid draselnýIndex: 019-002-00-8
CAS: 1310-58-3
ES: 215-181-3

Eye Dam. 1, H318<2Decyl Octyl GlucosidCAS: 68515-73-1
ES: 500-220-1

Poznámky

Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.1

Látka se specifickým koncentračním limitem2

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Projevují-li se zdravotní potíže, v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři
informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech je třeba zajistit postiženému duševní klid a zabránit
prochlazení. Při bezvědomí uložte postiženého okamžitě do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou
a dbejte na průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací sám, dbejte na to, aby
nedošlo k vdechnutí zvratků. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. Při poskytování první pomoci dbejte na
vlastní ochranu, první pomoc by neměla být prováděna na místě nehody, je-li nebezpečí kontaminace zachránce.

Popis první pomoci4.1.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit. Zajistěte postiženého proti prochladnutí, popř.
vypláchněte ústní dutinu vodou a zajistěte lékařské ošetření

Při vdechnutí

Znečištěné části oděvu ihned odstraňte, postižené místo omývejte důkladně proudem pokud možno vlažné vody
(alespoň 10-15 minut). Před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky a náramky, jsou-li v místech
zasažení kůže. V případě potřeby poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem a zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží
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Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné vody při násilně otevřených víčkách asi 15 minut (od vnitřního koutku oka
k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Vyhledejte
lékaře a ukažte mu etiketu přípravku nebo tento bezpečnostní list.

Při zasažení očí

Nevyvolávejte zvracení – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Vypláchněte ústní dutinu pitnou
vodou a, pokud je to možné, dejte vypít co nejrychleji 2-5 dl co nejstudenější pitné vody. K pití se postižený nesmí
nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí nebo má-li
křeče. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

Při požití

neuvedeno

Při požití

Způsobuje podráždění očí

Při zasažení očí

Hlavní složka je žíravá a může způsobit vážné popáleniny a těžce se hojící rány.

Při styku s kůží

Způsobuje podráždění sliznic

Při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2.

Okamžitá pomoc lékaře je nutná při požití přípravku a při zasažení očí. Lékařskou pomoc vyhledat v případě příznaků
podráždění kůže nebo dýchacích orgánů.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3.

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. Ohrožené
nádoby je nutné odstranit z místa požáru, pokud to lze provést bezpečně a / nebo je ochlazovat vodou.

Pokyny pro hasiče5.3.

Žádné. Oxidy uhlíku

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2.

Přímý proud vody.

Nevhodná hasiva

CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
Směs není klasifikovaná jako hořlavá, hasivo přizpůsobit hořícím látkám v okolí.

Vhodná hasiva

Hasiva5.1.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Zabraňte přímému kontaktu s produktem, použijte osobní ochranné prostředky, větrejte uzavřené prostory.
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a
nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Dostatečně zřeďte větším množstvím vody. Zabraňte průniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů,
kanalizace nebo půdy

Opatření na ochranu životního prostředí6.2.

Velký únik: produkt odčerpejte Malý únik: k zachycení použijte absorbující materiál (sorpční prostředky pro chemické
látky, popř. písek, křemelinu, mletý vápenec apod.). Vzniklou hmotu je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
Místo úniku opláchněte vodou.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3.

Informace o bezpečném zacházení: viz kapitola 7. Informace o osobních ochranných prostředcích: viz kapitola 8.
Informace o likvidaci: viz kapitola 13.

Odkaz na jiné oddíly6.4.
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Viz oddíl 1.2

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3.

Skladujte na čistém, suchém a větraném místě při teplotě max.20-25oC v originálních obalech.
Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv, z dosahu přímého slunečního záření a zdrojů tepla.
Chraňte před mrazem.
Zabraňte styku s kyselinami, oxidačními látkami, kovy a organickými materiály.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2.

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Zabezpečte dostatečné větrání /
odsávání na pracovišti, zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou - používejte ochranné pracovní rukavice, v
případě potřeby použijte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte
ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky, může
uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Opatření pro bezpečné zacházení7.1.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Kontrolní parametry8.1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

ZdrojPoznámkaHodnota
Doba
expozice

TypNázev látky (složky)

Česká republika

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

2,5 mg/m³PEL

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

1,0025 ppmPEL

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

7,5 mg/m³NPK-P

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

3,0075 ppmNPK-P

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

1 mg/m³PEL

dráždí sliznice (oči, dýchací
cesty) resp. kůži

2 mg/m³NPK-P

ZdrojPoznámkaHodnota
Doba
expozice

TypNázev látky (složky)

Evropská unie

pokožka2,5 mg/m³8 hodinOEL

pokožka1 ppm8 hodinOEL

pokožka7,6 mg/m³KrátkodobéOEL

pokožka3 ppmKrátkodobéOEL

DNEL

2-aminoethan-1-ol

Stanovení hodnotyÚčinekHodnotaCesta expozice
Pracovníci /
spotřebitelé

Chronické účinky systémové3,75 mg/kg
bw/den

Orálně

Akutní účinky místní2 mg/m³Inhalačně

Akutní účinky systémové2 mg/m³Inhalačně

Chronické účinky místní2 mg/m³Inhalačně

Chronické účinky systémové2 mg/m³Inhalačně
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PNEC

2-aminoethan-1-ol

Stanovení hodnotyHodnotaCesta expozice

0,085 mg/lSladkovodní prostředí

0,0085 mg/lMořská voda

0,026 mg/lVoda (občasný únik)

Ochrana kůže - ochrana rukou: Při práci s koncentrovaným přípravkem nebo v případě potřeby ochranné rukavice,
preferovaný materiál: guma, PVC (polyvinylchlorid). Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke
všem souvisejícím faktorům – k charakteru ostatních chemikálii, se kterými pracovník přijde do styku; k fyzikálním
požadavkům (ochrana proti propíchnutí, proříznutí, zručnost, tepelná ochrana); k možným tělesným reakcím na
materiál rukavic a k pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic je před svléknutím
očistěte a na dobře větraném místě uschovejte.
Ochrana kůže – jiná ochrana: Při práci s koncentrovaným prostředkem - pracovní oděv a obuv.

Ochrana kůže

V případě potřeby při práci s koncentrovaným přípravkem použijte ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana očí a obličeje

Tam, kde existuje možnost zasažení zaměstnanců koncentrovanou směsí, je vhodné mít zdroj pitné vody.
Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překračována nejvyšší
přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl vyloučen přímý kontakt se směsí. Směs neobsahuje žádná
závazná množství látek s kritickými hodnotami, které musí být na pracovišti sledovány.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním
krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemickými látkami. Všechny osobní ochranné prostředky je
třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned vyměňovat.

Omezování expozice8.2.

Potřísněný oděv ihned odložte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Při manipulaci
nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Další údaje

Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a
kanalizace.

Omezování expozice životního prostředí

neuvedeno

Tepelné nebezpečí

Není třeba při běžném způsobu práce

Ochrana dýchacích cest

11 (10% roztok)pH

údaj není k dispoziciprahová hodnota zápachu

po surovináchzápach

růžovábarva

kapalné při 20°Cskupenství

růžová kapalinavzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

údaj není k dispozicirelativní hustota

údaj není k dispozicihustota páry

údaj není k dispozicitlak páry

údaj není k dispozicimeze výbušnosti

údaj není k dispozicimeze hořlavosti

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti

není hořlavýhořlavost (pevné látky, plyny)

údaj není k dispozicirychlost odpařování

údaj není k dispozicibod vzplanutí

100 °Cpočáteční bod varu a rozmezí bodu varu

-5  °Cbod tání / bod tuhnutí
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údaj není k dispoziciteplota vznícení

1,060 - 1,100 g/cm3 hustota

Další informace9.2.

není oxidačníoxidační vlastnosti

není výbušnývýbušné vlastnosti

údaj není k dispoziciviskozita

údaj není k dispoziciteplota rozkladu

údaj není k dispoziciteplota samovznícení

údaj není k dispozicirozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

údaj není k dispozicirozpustnost v tucích

neomezenározpustnost ve vodě

rozpustnost

Reaguje se silnými oxidanty

Reaktivita10.1.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Chemická stabilita10.2.

V koncentrovaném stavu může korodovat kovy.

Možnost nebezpečných reakcí10.3.

Oxidy uhlíku a dusíku

Nebezpečné produkty rozkladu10.6.

Zabraňte styku s kyselinami

Neslučitelné materiály10.5.

Stabilní při normálním způsobu skladování a používání

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4.

Požití - může způsobit bolest v ústech, hrdle, jícnu a v žaludku; krvavé zvraceníInhalace - nízké koncentrace (nad
hodnotu PEL a NPK-P – bod 8.1) mohou způsobovat podráždění vlhkých tkání, záněty hrdla, záchvaty kašle a
dušnost. Vážná expozice může mít za následek poškození vlhkých tkání.Styk s pokožkou - rozsah poškození závisí na
koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvání kontaktu. Může způsobit zarudnutí, bolest, pálivý edém až chemické
popáleniny. Delší / opakovaný kontakt s pokožkou může mít odmašťující účinky a vést až k dermatitidě.Kontakt s
očima - může způsobit zarudnutí, bolest nebo zastřené vidění. Roztoky stříknuté do oka způsobily pálení a později
pouze mírnou povrchovou poruchu epitelu rohovky, která se celkově zahojila další den nebo za dva dny bez
speciálního ošetření.

Informace o toxikologických účincích11.1.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Žíravost / dráždivost pro kůži

Primární kožní dráždivost: leptá kůži a sliznice Směs je vzhledem k použité koncentraci účinné látky klasifikována
jako žíravá (Skin Corr. 1B; H314).

Vážné poškození očí / podráždění očí

Primární oční dráždivost: způsobuje vážné poškození očí Směs je vzhledem k použité koncentraci účinné látky
klasifikována jako žíravá (Eye Dam. 1; H318).

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
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Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita12.1.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Akutní toxicita

Data pro směs nejsou k dispozici.

ZdrojProstředíDruhDoba expoziceHodnotaParametr

2-aminoethan-1-ol

externí BLRyby (Leuciscus idus)96 hod100-200 mg/kgLC 50

externí BLDafnie (Daphnia
magna)

48 hod50 mg/kgEC 50

externí BLŘasy72 hod2,5 mg/kgLC 50

Perzistence a rozložitelnost12.2.

Bioakumulační potenciál12.3.

Produkt není stabilní, samovolně se rozkládá, rozklad je urychlovaný teplem a světlem.

Mobilita v půdě12.4.

Bioakumulace v organizmech je nepravděpodobná vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodě

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2

Jiné nepříznivé účinky12.6.

Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5.

Směs je rozpustná ve vodě.

neuvedeno

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Odpad a prázdné obaly likvidovat v souladu s platnou legislativou. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno
postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví
Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Pokud se tento výrobek nebo jeho obal stanou
odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu
odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku. Výrobek - likvidace spolu s běžným
odpadem není dovolena. Je požadovaný speciální způsob likvidace v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do
kanalizace, obraťte se na odbornou firmu likvidace odpadů. Znečištěné obaly - po vypláchnutí vodou mohou být obaly
předány k recyklaci.

Metody nakládání s odpady13.1.
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223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů.
Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy o odpadech

ODPAD Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮSkupina odpadu

Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel,
detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Podskupina odpadu

vodné promývací kapaliny a matečné louhy *Druh odpadu

070601Kód druhu odpadu

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

Skupina odpadu

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)Podskupina odpadu

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné *

Druh odpadu

150110Kód druhu odpadu pro obal

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

Skupina odpadu

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)Podskupina odpadu

plastové obalyDruh odpadu

150102Další kód druhu odpadu pro obal

UN 2491

UN číslo14.1.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ETHANOLAMIN

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu14.2.

8     Žíravé látky

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3.

III - látky málo nebezpečné

Obalová skupina14.4

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5.

Odkaz v oddílech 4 až 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6.

Neaplikuje se

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC14.7.

8Bezpečnostní značky

C5Klasifikační kód

2491UN číslo

(Kemlerův kód)80Identifikační číslo nebezpečnosti

Doplňující informace
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EKód omezení pro tunely

2Přepravní kategorie

E1Vyňatá množství

5 LOmezená množství

Silniční přeprava - ADR

3Přepravní kategorie

Železniční přeprava - RID

NeNámořní znečištění

F-A, S-BEMS (pohotovostní plán)

Námořní přeprava - IMDG

Nebylo provedeno

Posouzení chemické bezpečnosti15.2.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 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. 1907/006, v
platném znění.
61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé
další zákony.
115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z
pozdějších změn.
201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší.
224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi

15.1.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ODDÍL 16: Další informace16.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Zdraví škodlivý při požití.H302

Zdraví škodlivý při styku s kůží.H312

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H314

Způsobuje vážné poškození očí.H318

Zdraví škodlivý při vdechování.H332

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

Uchovávejte mimo dosah dětí.P102

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

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P301+P330+P331

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P303+P361+P353

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P305+P351+P338

Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.P501
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Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcíADR

Biokoncentrační faktorBCF

Chemical Abstract ServiceCAS

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíCLP

Česká technická normaČSN

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkůmDNEL

Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populaceEC50

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látekEINECS

Pohotovostní plánEMS

Kategorie uvolňování do životního prostředíErC 50

Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ESES

Evropská unieEU

Mezinárodní asociace leteckých dopravcůIATA

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné
chemikálie

IBC

Koncentrace působící 50% blokáduIC50

Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zbožíIMDG

Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísadINCI

Mezinárodní organizace pro normalizaciISO

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemiiIUPAC

Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populaceLC50

Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populaceLD50

Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEC

Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEL

Oktanol-voda rozdělovací koeficientLog Kow

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodíMARPOL

Příručka první pomociMFAG

Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEC

Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEL

Koncentrace bez pozorovaných účinkůNOEC

Hodnota dávky bez pozorovaného účinkuNOEL

Nejvyšší přípustná koncentraceNPK

Persistentní, bioakumulativní a toxickýPBT

Přípustný expoziční limitPEL

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkůmPNEC

Miliontinappm

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES)
č.1907/2006)

REACH

Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železniciRID

Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSNUN

Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické
materiály

UVCB

Těkavé organické sloučeninyVOC

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativnívPvB

Hmotnostní % (zkratkou hmot. %)w/w

Akutní toxicitaAcute Tox.

Vážné poškození očíEye Dam.

Žíravost pro kůžiSkin Corr.

Pokyny pro školení
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Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností. Bezpečnostní list byl zpracován podle
bezpečnostních listů dodavatelů surovin a podle platné legislativy. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Za zacházení a konkrétní použití směsi odpovídá uživatel.
Uvedená směs byla hodnocena a klasifikována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v
platném znění (článek 9 - 16). Při klasifikaci byla použita aditivní (sumační) metoda pro hodnocení nebezpečnosti pro
zdraví a životní prostředí, dále údaje ze zkoušek pro hodnocení fyzikální nebezpečnosti a byly také použity údaje
specifického koncentračního limitu z harmonizované klasifikace a z registrační dokumentace REACH.

Prohlášení

neuvedeno

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky
těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými
asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která nakládá s tímto chemickým prostředkem,
musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující
nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR / RID.
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