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Karta bezpečnostních údajů ze dne 7. 9. 2011, verze 1  

  

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU   

1.1 Identifikátor produktu Identifikace směsi:  

Obchodní název:  Dekontaminační sprej  

Obchodní označení:  

  

11.025-11.075  

1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, která se nedoporučují  

Doporučené použití:  

  

1.3 Údaje o poskytovateli karty bezpečnostních údajů Společnost:  

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.  

Plac pod Lipami 5  

40-476 Katowice, Polsko +48 

32 60 36 146  

Kompetentní osoba odpovědná za kartu bezpečnostních údajů:  

 Grzegorz Jurczuk  checkstar@magnetimarelli.com  

1.4 Nouzové telefonní číslo  

999 nebo 112  

  

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  

Kritéria směrnic 67/548/SK a 99/45/ES ve znění pozdějších změn a doplnění: 

Vlastnosti/symboly:  

 F  Vysoce hořlavý  

R-věty:  

 R11  Vysoce hořlavý.  

  

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky na lidské zdraví a životní prostředí:  

Žádná jiná nebezpečí.  

  

2.2 Prvky označování  

  
Symboly:   

F R-

věty:  

Vysoce hořlavý  

R11  

S-věty:  

Vysoce hořlavý.  

S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.  

S2  Uchovávejte mimo dosah dětí.  

S23  Nevdechujte plyn/dým/páry/aerosoly (vhodné slovo specifikuje výrobce).  

S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  

S51  Používejte jen na dobře větraných místech.  

S9  Uchovávejte nádobu na dobře větraném místě.  

Zvláštní ustanovení:  

Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte ani nespalujte, a 

to ani po použití.  

Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouřit. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.  

  

2.3 Jiná nebezpečí  

  

Jiná nebezpečí:  

Žádná jiná nebezpečí.  
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3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  

3.1 Látky  

– 3.2 

Směsi 

Nebezpečné 

složky ve 

smyslu 

směrnice 

67/548/EHS, 

nařízení CLP 

a příslušné 

klasifikace:  

15% až 20% dimetyléter  

Č. podle směrnice 67/548/EHS: 603-019-00-8, číslo CAS: 115-10-6, číslo ES: 204-065-8  

             F+, R12, látky s mezní hodnotou expozice na pracovišti ve Společenství  

 2.2/1 hořlavý plyn 1 H220  

 2.5 plyn pod tlakem H280  

  

7% až 10% propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol  

Č. podle směrnice 67/548/EHS: 603-117-00-0, číslo CAS: 67-63-0, číslo ES: 200-661-7  

F, Xi, R11-36-67  

 2.6/2 hořlavá kapalina 2 H225  

 3.3/2 dráždí oči 2 H319  

 3.8/3 STOT SE 3 H336  

  

1% až 3% etanol; etylalkohol  

Č. podle směrnice 67/548/EHS: 603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6  

F, R11, látky s mezní hodnotou expozice na pracovišti ve Společenství  

2.6/2 hořlavá kapalina 2 H225  

  

4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI  

4.1 Popis opatření první pomoci  

Při zasažení pokožky:  

Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.  

Při zasažení očí:  

V případě zasažení očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.  

Při požití:  

Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. IHNED NAVŠTIVTE LÉKAŘE A ABSOLVUJTE VYŠETŘENÍ.  

Při vdechnutí:  

Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch a udržujte v teple a klidu.  

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i pozdější  

Žádné.  

4.3 Údaj o jakékoliv potřebě okamžité lékařské péči a zvláštního ošetření  

Léčba:  

Žádná.  

  

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  

5.1 Hasicí prostředky  

Vhodné hasicí prostředky:  

CO2 nebo suchý chemický hasicí prostředek.  

Hasicí prostředky, které nesmí být použity z bezpečnostních důvodů:  

Žádný konkrétní.  

5.2 Zvláštní ohrožení vyplývající z látky nebo ze směsi  

Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu a hoření.  

Hořením vzniká hustý dým.  

5.3 Rady pro požárníky  

Používejte vhodný dýchací přístroj.  
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Kontaminovanou vodu použitou k hašení požáru sesbírejte do samostatné nádoby. Nesmí se vypouštět do kanalizace. 

Nepoškozené nádoby přemístěte z místa bezprostředního nebezpečí, pokud to je možné udělat bezpečným způsobem.  

  

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ  

6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy Noste osobní ochranné prostředky.  

Odstraňte všechny zdroje vznícení.  

Osoby přepravte do bezpečí.  

Přečtěte si informace o ochranných opatřeních v oddílech 7 a 8.  

6.2 Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí  

Nenechte vniknout do půdy nebo podloží. Nenechte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.  

Kontaminovanou odpadovou vodu zadržte a zlikvidujte.  

V případě úniku plynu nebo úniku do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte příslušné úřady.  

Vhodný materiál ke zneškodnění: absorbující materiál, organický, písek  

6.3 Metody a materiál pro zabránění šíření a vyčištění  

Umyjte velkým množstvím vody.  

6.4 Odkazy na jiné oddíly  

Viz oddíly 8 a 13.  

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci  

Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a očima, vdechnutí výparů a mlhy.  

Prázdnou nádobu nepoužívejte předtím, než byla vyčištěna.  

Před přemísťováním se ujistěte, že v nádobách se nenachází žádné zbytky neslučitelných látek.  

Znečištěný oděv si vyměňte ještě předtím, než vstoupíte do prostorů určených k jídlu.  

Při práci nejezte a nepijte.  

Přečtěte si oddíl 8 s informacemi o doporučených ochranných pomůckách.  

7.2 Podmínky pro bezpečné 

skladování včetně jakékoliv 

nekompatibility Vždy 

uchovávejte na dobře 

větraném místě.  

Chraňte před nechráněným plamenem, jiskrami a zdroji tepla. Zabraňte přímému vystavení slunečnímu světlu. 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  

Neslučitelné materiály:  

Žádný konkrétní.  

Pokyny pro skladovací prostory:  

Chladné a přiměřeně větrané.  

7.3 Specifické(á) použití  

Žádné konkrétní.  

  

8. KONTROLY EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA  

8.1 Kontrolní parametry dimetyléter – indexové číslo: 603-019-00-8, číslo CAS: 115-10-6, číslo ES: 204-065-8  

VLE 8h: 1 920 mg/m
3
 – 1 000 ppm propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol – indexové číslo: 603-117-

00-0, číslo CAS: 67-63-0, číslo ES: 200-661-7  

TLV TWA: 200 ppm, A4 – 491,53 mg/m
3
, A4  

TLV STEL: 400 ppm, A4 – 983,07 mg/m
3
, A4 etanol; etylalkohol – indexové číslo: 

603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6 TLV TWA: 1 000 ppm, A4 – 1 884,25 

mg/m
3
, A4 TLV STEL: A4  

8.2 Kontroly expozice  

Ochrana očí:  

Není nutná při běžném používání. V každém případě ale používejte správné pracovní postupy.  

Ochrana pokožky:  

Při běžném používání nemusí být přijímána žádná mimořádná preventivní opatření.  

Ochrana rukou:  

Není nutná při běžném používání.  

Ochrana dýchacích cest:  

Používejte vhodnou dýchací masku, jako je například CEN/FFP-2(S) nebo CEN/FFP-3(S).  

Tepelná nebezpečnost:  

Žádná.  
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Kontroly environmentální expozice:  

Žádné.  

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Vzhled a zabarvení:  sprej  

Zápach:  –  

Práh zápachu:  –  

pH:  –  

Teplota tavení/tuhnutí:  –  

Počáteční teplota varu a rozmezí teploty varu:  –  

Hořlavost v pevném/plynném skupenství:  –  

Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti:  –  

Hustota par:  –  

Teplota vzplanutí:  < 0 

°C  

Rychlost odpařování:  –  

Tlak par:  –  

Relativní hustota:  1 kg/l  

Rozpustnost ve vodě:  –  

Rozpustnost v lipidech:  –  

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):  –  

Teplota samovznícení:  –  

Teplota rozkladu:  –  

Viskozita:  –  

Výbušnost:  –  

Oxidační vlastnosti:  –  

9.2 Další informace  

Mísitelnost:  –  

Rozpustnost v tucích:  –  

Vodivost:  –  

Vlastnosti související se skupinou látek:  –  

  

10. STABILITA A REAKTIVITA  

10.1 Reaktivita  

Stabilní v normálních podmínkách.  

10.2 Chemická stabilita  

Stabilní v normálních podmínkách.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

Žádná.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhýbat:  

Stabilní v normálních podmínkách.  

10.5 Neslučitelné materiály:  

Zabraňte kontaktu s hořlavými látkami. Produkt by se mohl vznítit.  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  

Žádné.  

  

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Informace o toxikologických účincích  

Nejsou dostupné žádné toxikologické informace o směsi. Zohledněte individuální koncentraci každé složky při posouzení 

toxikologických účinků vyplývajících z vystavení směsi.  

Toxikologické informace o hlavních složkách směsi:  

  

etanol; etylalkohol – indexové číslo: 603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6  

LD50 (KRÁLÍK) ORÁLNÍ: 6 300 mg/kg  

LD50 (KRYSA) ORÁLNÍ, JEDNA DÁVKA: 7 060 mg/kg  

  

  

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Toxicita  

Používejte správné pracovní postupy, aby se produkt neuvolnil do životního prostředí.  
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12.2 Perzistence a degradace  

Žádná.  

12.3 Bioakumulační potenciál  

–  

12.4 Mobilita v půdě  

–  

12.5 Výsledky posouzení PBT a 

vPvB  

  

  

12.6 Jiné nepříznivé účinky  

Žádné.  

13. OPATŘENÍ PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ  

13.1 Metody zpracování odpadu  

Sesbírejte, pokud je to možné. Zašlete do autorizovaného recyklačního střediska nebo ke spálení při kontrolovaných 

podmínkách. Řiďte se přitom platnými místními a vnitrostátními předpisy.  

14. INFORMACE O DOPRAVĚ  

14.1 Číslo OSN: 14.2 Správné expediční 

označení OSN: –  

14.3 Třída nebezpečnosti pro dopravu:  

 

Třída ADR:  2.5 °F CAP. 2.2.2.1.6 UN1950  

Třída IATA:  2.1  

Třída IMDG: – 

14.4 Obalová 

skupina:  

– 14.5 Nebezpečnost pro životní 

prostředí –  

2 aerosoly UN 1950  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

 Stránka IMDG:  2102  

–  

14.7 Doprava hromadného nákladu podle přílohy II k dohodě MARPOL 73/78 a Kodexu IBC  

                  

                      Látka znečisťující životní prostředí:  

                Ne  

  

15. REGULAČNÍ INFORMACE  

15.1 Nařízení / právní předpisy specifické pro 

látku nebo směs v oblasti bezpečnosti, 

zdraví a životního prostředí  

Směrnice Rady 67/548/EHS (klasifikace, balení a označování nebezpečných látek), směrnice 99/45/ES (klasifikace, balení a 

označování nebezpečných přípravků), směrnice Rady 98/24/ES (rizika vyplývající z chemických látek na pracovišti), směrnice 

2000/39/ES (mezní hodnoty expozice na pracovišti), směrnice 2006/8/ES, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), nařízení (ES) 

č.1272/2008 (klasifikace, označování a balení látek), nařízení (ES) č. 790/2009 (přizpůsobení klasifikace, označování a balení 

látek technickému a vědeckému pokroku (1)), nařízení (EU) č. 453/2010 (příloha I).  

Postupujte podle těchto normotvorných předpisů, pokud se vás týkají:  

Směrnice 82/501/EHS („činnosti spojené s rizikem vážných nehod“) ve znění pozdějších změn a 

doplnění. Nařízení (ES) č. 648/2004 (o detergentech).  

  

15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti  

Žádné.  

16. DALŠÍ INFORMACE  

Znění vět uváděných v oddílu 3:  

R11 Vysoce hořlavý.  

R12 Mimořádně hořlavý.  

R36 Dráždí oči.  

R67 Páry mohou způsobit ospalost a závrať.  
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Tato karta bezpečnostních údajů byla kompletně aktualizována v souladu s nařízením (EU) č. 453/2010.  

Dokument byl vypracován odborně způsobilou osobou, která absolvovala příslušnou odbornou přípravu.  

Hlavní bibliografické zdroje:  

ECDIN – databáze vlastností a vlivu chemických látek na životní prostředí, Společné výzkumné centrum, Komise 

Evropských společenství  

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, osmé vydání, Van Nostrand Reinold 

CCNL – příloha 1  

Vložte další použitou bibliografii.  

Informace uváděné v tomto dokumentu vycházejí z našich poznatků k výše uváděnému datu. Týkají se výhradně uváděného 

produktu a nepředstavují žádnou záruku konkrétní vlastnosti.  

Je povinností uživatele, aby zabezpečil, že tyto informace jsou relevantní a kompletní ve smyslu konkrétního plánovaného 

použití.  

Tato karta bezpečnostních údajů ruší a nahrazuje všechny předcházející verze.  

  

ADR:  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  

CAS:  Chemical Abstracts Service (divize organizace American Chemical Society)  

CLP:  Klasifikace, označování, balení  

DNEL:  Odvozená hladina bez účinku  

EINECS:  Evropský seznam existujících komerčních chemických látek  

GefStoffVO:  Nařízení o nebezpečných látkách, Německo  

GHS:  Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek  

IATA:  Mezinárodní sdružení leteckých dopravců  

IATA-DGR:  Nařízení „Mezinárodního sdružení leteckých dopravců“ (IATA) o nebezpečném zboží  

ICAO:  Mezinárodní organizace pro civilní letectví  

ICAO-TI:  Technická usměrnění „Mezinárodní organizace pro civilní letectví“ (ICAO)  

IMDG:  Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží  

INCI:  Mezinárodní nomenklatura kosmetických složek  

KSt:  Koeficient výbušnosti  

LC50:  Smrtelná koncentrace pro 50 procent testované populace  

LD50:  Smrtelná dávka pro 50 procent testované populace  

PNEC:  Předpokládaná koncentrace bez účinku  

RID:  Nařízení týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po železnici  

STEL:  Mez krátkodobé expozice  

STOT:  Toxicita pro konkrétní cílový orgán  

TLV:  Prahová hraniční hodnota  

TWATLV:  Prahová hraniční hodnota časově váženého průměru, 8 hodin za den (norma ACGIH)  

WGK:  Německá třída nebezpečnosti pro vodu  

  


