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[V souladu s kritérii Nařízení č.1907/2006 (REACH) a 453/2010]

Část 1: Určení látky /směsi a společnosti/podniku

1,1 Identifikátor výrobku
Koncentrát; přípravek pro oplachování nekovových materiálů, oceli a hliníku

1,2 Příslušné stanovené způsoby použití látky nebo směsi a nedoporučené způsoby použití 

Příslušné doporučené způsoby použití: Pro  průmyslové  účely  pro  odstranění  všech  druhů  znečištění,
zejména ropného původu, ze strojů a zařízení, výrobních součástí také vyrobených z hliníkových slitin.
Výrobek je možné použít k oplachu kyslíkových zařízení, po omytí je třeba zkontrolovat čistotu povrchu,
zda na něm nejsou nečistoty ve formě uhlovodíků. Pouze pro profesionální použití.

Nedoporučené způsoby použití:    Nebyly stanoveny

1.4 Nouzové telefonní číslo

112

Část 2: Určení rizik

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Rizika pro zdraví lidí

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví.

Dopady na životní prostředí

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Negativní fyzikální a chemické účinky 

Žádné

2.2 Prvky značení

 Symboly rizika 

Žádné.

Název látky pro značení

Žádné

Věty označující riziko

Žádné

Bezpečnostní věty

S26 V případě vniknutí do očí začněte okamžitě vymývat velkým množstvím vody a 
vyhledejte pomoc lékaře.

S28 V případě potřísnění pokožky začněte okamžitě omývat 

velkým množstvím vody. 

Doplňující informace: Bezpečnostní datový list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.
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2.3 Další rizika

Nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda látka nebo směs splňuje kritéria PBT nebo vPvB podle 
Přílohy XIII k Nařízení REACH. Žádné vhodné výzkumy nebyly provedeny.

Část 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky

Nelze použít.

3.2 Směsi
Aminy, koko alkyldimetyl, oxidy N

Procentní rozsah: < 2%

Číslo CAS: 61788-90-7

Číslo ES: 263-016-9
Registrační číslo: Látka spadá pod zákon o dočasné registrační době Izotridekanol, etoxylovaný
Procentní rozsah: < 2%

Číslo CAS: 69011-36-5

Číslo ES: -

Registrační číslo: Látka spadá pod zákon o dočasné registrační době Pyrofosforečnan draselný

Procentní rozsah: < 4%

Číslo CAS: 7320-34-5

Číslo ES: 230-785-7

Úplné znění každé příslušné věty R a H je uveden v části 16 tohoto listu.

Část 4: Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci

Obecné informace: Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Osobě v bezvědomí nikdy nic 
nepodávejte ústy. Ukažte lékaři tento list, obal nebo nálepku.

Styk s     pokožkou:   Podle potřeby vyhledejte lékaře. Svlékněte znečištěný oděv. Omyjte kůži mýdlem a 
vodou. Nepoužívejte rozpouštědla. Oděvy před použitím vyperte. Oblečte si sterilní oděv.Vniknutí do očí:  Podle potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky,  chraňte oči.
Podržte oční víčka doširoka otevřená a vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10 - 15 minut.
Proud vody nesmí být příliš silný - nebezpečí poškození rohovky. Nepoužívejte oční kapky ani mast
jakéhokoliv druhu bez konzultace s lékařem nebo oftalmologem.

Požití: Okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu nálepku nebo obal. Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte 
ústa vodou, nechejte vypít velké množství vody. Nikdy nic nepodávejte ústy osobě, která je v bezvědomí.

Vdechnutí: Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Odveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch, 
udržujte v teple a klidu.4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a odložené
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Styk s pokožkou: možné zarudnutí, suchost, popraskání, 

odmaštění. Vniknutí do očí: možné zarudnutí, lehké podráždění, 

slzení.

Po požití: možná bolest žaludku, zvracení, nevolnost, průjem.
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4.3 Potřeba okamžitého lékařského ošetření a zvláštní péče

Lékař rozhodne o dalším léčení po důkladné prohlídce postižené osoby.

Část 5: Opatření při hašení požáru

5.1 Prostředky k hašení

Vhodné hasební prostředky: K hašení použijte prostředky s ohledem na látky vyskytující se v 

okolí. Nevhodné hasební prostředky: Vodní proud - riziko šíření plamene.

5.2 Zvláštní rizika plynoucí z látky nebo směsi

Při hoření může produkovat toxické a korozi způsobující výpary a plyny obsahující kysličníky uhlíku a 
fosforu. Nevdechujte produkty hoření.

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru běžná ochrana. Při hašení požáru používejte běžné ochranné prostředky. 
Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Ochlazuje nádoby vodním postřikem z bezpečné 
vzdálenosti.

Část 6: Opatření pro případ náhodného úniku

6.1 Pokyny k osobní ochraně, ochranným prostředkům a nouzovým postupům

Zamezte přístupu nepovolaných osob do prostoru úniku až do okamžiku úplného vyčištění. V případě
úniku  velkého  množství  látky  postižený  prostor  izolujte.  Používejte  odpovídající  osobní  ochranné
prostředky.  Vyvarujte se potřísnění pokožky a vniknutí do očí.  Zajistěte řádné odvětrání  prostoru.
Nevdechujte páry.

6.2 Opatření k ochraně životního prostředí

V případě úniku velkého množství výrobku je třeba přijmout nezbytná opatření k zamezení dalšího 
šíření do životního prostředí. Informujte příslušné orgány odpovědné za řešení nouzových situací.

6.3 Metody a materiály k zachycení a vyčištění úniku

Nechejte  uniklou  látku  vsáknout  do  absorpčního  materiálu  (například  písek,  univerzální  pojivo,
křemelina). Rozlitý materiál seberte a vložte do vhodné nádoby. Likvidujte podle místních právních
předpisů. Vyčistěte znečištěný povrch.

6.4 Odkazy na jiné části

Správné nakládání s odpady viz část 13. Osobní ochranné 
prostředky - viz část 8.

Část 7: Manipulace a skladování

7.1 Pokyny k bezpečné manipulaci

Manipulace musí probíhat v souladu s pravidly pracovní hygieny a bezpečnostními postupy. Při práci
s výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte odpovídající osobní ochranné zařízení. Zabraňte
potřísnění pokožky a vniknutí od očí. Před přestávkou a po práci si pečlivě omyjte ruce. Nepoužívané
nádoby s výrobkem musejí být těsně uzavřené. Zajistěte řádné odvětrání prostoru, kde je výrobek
používán. Nevdechujte páry.7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně jakýchkoliv látek, kterým je třeba se vyhnout

Skladujte  v  původních  těsně  uzavřených  obalech  na  suchém  a  chladném  místě.  Neskladuje  na
stejném místě s kyselinami, hořlavými látkami a silnými okysličovadly. Skladuje stranou od potravin,
nápojů nebo krmiv pro zvířata. Zajistěte řádné odvětrání. Po otevření uzavřené nádoby a jej uložte do
svislé polohy, abyste předešli úniku. Skladujte při teplotách vyšších než 5 °C.

7.3 Konkrétní způsob koncového použití
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Výrobek určený k odstranění jakéhokoliv druhu znečištění,  zejména ropného původu, ze strojů a
zařízení,  výrobních  součástí  také  vyrobených  z  hliníkových  slitin.  Může  se  také  použít  k  mytí
kyslíkových  přístrojů,  po  omytí  je  třeba  zkontrolovat  čistotu  povrchu,  zda  na  něm  nezůstalo
znečištění uhlovodíky. Jen pro profesionální použití.
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                                Část 8: Kontrola expozice/osobní ochrana
8.1 Parametry kontroly

Výrobek neobsahuje žádné složky, pro které platí profesní expoziční limity na pracovišti na úrovni Společenství.

Právní podklad: Směrnice Koise 2000/39/EC.

8.2. Kontrola expozice

Používejte  výrobek  v  souladu  se  zásadami  pracovní  hygieny  a  bezpečnosti.  Při  manipulaci  s
výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkou a po práci si pečlivě umyjte ruce. Zajistěte
řádné odvětrání.

Ochrana rukou a těla

Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranný krém. Používejte ochranný oblek.

Ochrana očí a obličeje

Ochrana dýchacích cest

Za normálních okolností se nevyžaduje.

Kontrola vlivů na životní prostředí

Nedovolte, aby velká množství směsi znečistila povrchovou nebo podzemní vodu. Jakákoliv emise z
větrání  nebo  pracovního  zařízení  by  měla  být  kontrolována  tak,  aby  byl  zajištěn  jejich  soulad  s
požadavky předpisů upravujících ochranu životního prostředí.

Část 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství/vzhled:                                         tekutina

barva:                                                             bezbarvá

pach:                                                              charakteristický

Pachový práh:                                                nestanoven
pH:                                                                  8,5-9,5

bod  tání/bod  tuhnutí:          nebyl  stanoven
počáteční  bod  varu  a  rozsah  varu:   nebyl  stanoven
bod vznícení:                                                   nestanoven
rychlost odpařování:                                        nestanoven
hořlavost (pevná látka, plyn): nelze použít 
horní/spodní práh hořlavosti nebo výbušnosti nebylo 
stanoveno tlak par: nestanovenrozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: nestanoven 
teplota samovznícení: nestanoven
teplota rozkladu: nestanoven

výbušné vlastnosti: neuvedeno
oxidační vlastnosti: neuvedeno
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9.2 Další informace

Žádné doplňkové údaje
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                                Část 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Výrobek nebude procházet nebezpečnou polymerizací. Viz také 10.3 - 10.5

10.2 Chemická stabilita

Výrobek je za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Není známa

10.4 Stavy, kterým je třeba se vyhnout

Vyvarujte se teplot nižších než 5 °C. Výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.

10.5 Neslučitelné materiály 

Silná okysličovadla, silné kyseliny, hořlavé výrobky.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy

Část 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Informace  týkající  se  akutních  anebo  odložených  účinků  expozice  byly  definovány  na  základě
klasifikace výrobku anebo toxikologických studií a také zkušeností a znalostí výrobce.

Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                                           

Dráždění: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                                                   

Korozní účinky: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                                          

Zcitlivění: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                                                

Toxicita opakované dávky: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                        

Rakovinotvornost: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                            

Mutagenita: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.                                       

Reprodukční toxicita: Na základě dostupných údajů jsou klasifikační kritéria splněna.

Část 12: Informace o vlivech na životní prostředí

12.1 Toxicita
Výrobek není nebezpečný pro životní prostředí.

12.2 Doba setrvání a rozložitelnost

Výrobek je z 95 % biologicky odbouratelný.

12.3 Potenciál biologické kumulace



Datum vystavení 
09.12.2013

Verze: 1.0/EN

BBEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ EZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LLISTIST

str. 9/7

Biologická kumulace se neočekává.
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12.4 Mobilita v půdě
Výrobek je mobilní v půdě a vodě.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nelze použít.

12.6 Další negativní účinky

Tento výrobek nemá vliv na celosvětové oteplování a rozklad ozónové vrstvy.

Část 13: Pokyny k likvidaci

13.1 Způsoby nakládání

Způsoby likvidace výrobku: Likvidace v souladu s místními právními předpisy. Zbylá množství výrobku 
ukládejte v původních obalech. Nesměšujte s jinými odpady.

Způsoby  likvidace  použitých  obalů:  Opětovné  použití/recyklace/likvidace  prázdných  obalů  podle
místních  právních  předpisů.  S  nevyčistitelnými  obaly  nakládejte  jako  se  samotným  výrobkem.
Jednorázové obaly odesílejte k použití.

Právní podklad: Směrnice 2008/98/EC, 94/62/EC.

Část 14: Informace o dopravě

14.1 Číslo OSN

Nelze použít - výrobek není při dopravě nebezpečný.

14.2 Vhodný dopravní název OSN

Nelze použít.

14.3 Třída nebezpečí při dopravě

Nelze použít.

14.4 Skupina balení

Nelze použít.

14.5 Rizika pro životní prostředí

Výrobek není nebezpečný pro životní prostředí podle dopravních předpisů.

14.6 Zvláštní bezpečnostní pokyny pro uživatele

Nelze použít.

14.7 Doprava volného výrobku podle Přílohy II k MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Nelze použít.

Část 15: Informace o předpisech

15.1 Bezpečnostní, zdravotní předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se na látku nebo 
směs
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Nařízení (ES) č.1907/2006 Evropského parlamentu a Rady z 18.12.2006 o Registraci, hodnocení, autorizaci a
omezení chemikálií (REACH) zřizující Evropskou chemickou agenturu a doplňující Směrnici 1999/45/ES a rušící
Nařízení  Rady  (EHS)  č.  793/93  a  Nařízení  Komise  (ES)  č.  1488/94  a  také  Směrnici  Rady  76/769/EEC  a
Směrnice Rady 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a rady ze dne 16.12. 2008 o klasifikaci, značení a balení
látek a směsí doplňující a rušící Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a doplňující Nařízení (ES) č.1907/2006
(text důležitý z hlediska EEA).
Směrnice Rady 67/548/EHS  ze dne 27.6.1967 o aproximaci zákonů, předpisů a administrativních ustanovení
týkajících se klasifikace, balení a značení nebezpečných látek.
Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31.5.1999 týkající aproximaci zákonů, předpisů a
administrativních ustanovení členských států ohledně klasifikace, balení a značení nebezpečných látek.
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Nařízení Komise (ES) č. 790/2009  ze dne 10.8. 2009 doplňující pro účely úpravy s ohledem na technický a
vědecký pokrok Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, značení a balení látek a
směsí (Text důležitá z hlediska EEA).Nařízení  Komise  (EU)  č.  453/2010  ze  dne  20.5.  2010  měnící  Nařízení  (ES)  č.  1907/2006  Evropského
parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemikálií (REACH) (Text významný z hlediska
EEA).
Směrnice  2008/98/ES  Evropského parlamentu a Rady ze  dne 19.11.  2008 o  odpadech,  který  ruší  některé
směrnice.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC ze dne 20.12. 1994 o balení a odpadech z obalů.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Neexistují žádné údaje týkající se posouzení chemické bezpečnosti prováděného pro látky obsažené ve 
směsi.

Část 16: Další informace

Plné znění vět R a H uvedených v části 3                               
R22   Nebezpečná při požití.

R36   Dráždí oči.
R38   Dráždí pokožku.

R41   Nebezpečí vážného poškození očí.
R50   Velmi toxická pro vodní organizmy.
H302 Nebezpečná při požití.

H315 Dráždí pokožku.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Velmi toxická pro vodní organizmy.

Vysvětlení zkratek                                    

Akut. tox. 4  Akutní toxicita 4
Akutní vodní 1 Nebezpečná pro vodní prostředí 1
Dráždí kůži 2  Dráždí kůži 2
Poškození očí 1                        Vážné 
poškození očí                    Podráždění 
očí 2Podráždění očí 2
PBT Perzistentní, Bioakumulativní a Toxická látka                        
vPvB Velmi perzistentní velmi bioakumulativní látka

Školení

Před zahájením práce s výrobkem by se uživatel měl seznámit se zdravotně bezpečnostními předpisy 
upravujícími manipulaci s chemikáliemi a zejména projít řádným školením na pracovišti.

Další údaje

Datum vystavení      09.12.2013

Verze:       1.0/EN
Sestavila: Anna Michalska-Maciejczyk (na základě údajů od výrobce).                                    
Bezpečnostní datový list vystavil: THETA” Doradztwo Techniczne

Informace vycházejí ze současně dostupných údajů o výrobku, ale také ze zkušeností a znalostí výrobce v této
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oblasti.  Nejsou ani  popisem jakosti  výrobku, ani  zárukou určitých vlastností.  Je třeba s nimi nakládat jako s
pomocným  materiálem  při  dopravě,  skladování  a  použití  výrobku.  To  nezbavuje  uživatele  odpovědnosti  za
nesprávné použití výše uvedených informací a nedodržování právních norem v příslušném oboru.
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