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Datum vydání: 8.12.2011                                                                                      Datum revize: 20.12.2011 

 
ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 
 
1.1. Identifikátor výrobku:  
 
Název:                                                                     WC razant 
 
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:   
 
Určená použití:                                                       Prostředek pro  razantní čištění toalet, umývadel , pro   
                                                                                odstraňování silných nánosů vodního kamene.                                              
                                                                                 
Nedoporučená použití:                                           Nepoužívat na kovy, má korozivní účinky. 
 
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: : 

 
Dodavatel :                                                                Everstar s.r.o.  
Místo podnikání nebo sídlo:                                     787 01 Šumperk, Bludovská 18 

              IČO:                                                                           19013027  
              Telefon:                                                       +420 583 301 070 

                                                                       +420 583 301 081 
Telefax:                                                                     +420 583 301 089    
E-mail:                                                                       everstar@everstar.cz 
Odborně způsobilá osoba:                                         Ing. Ladislav Holeček 
 
 1.4.  Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
 
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 21 PRAHA 2 
24 hod. denně:  tel. č. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat. 
 
ODDÍL 2.  Identifikace nebezpečnosti: 
 
Celková klasifikace směsi:                                 Směs je klasifikována jako nebezpečná. 
Nebezpečné účinky na zdraví:                           Má silně dráždivé účinky na oči, hrozí jejich vážné 
                                                                              Poškození, dráždí kůži. 
Nebezpečné účinky na životní prostředí:          Při normalizovaném použití nejsou předpokládány.  
 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi: 
 
Klasifikace dle 67/548/EHS: 
Klasifikace:                                                          Dráždivý 
R- věty:                                                                 R 38 Dráždí kůži. 
                                                                              R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
 
2.2. Prvky označení ( dle 67/548/EHS): 
 
Výstražný symbol nebezpečnosti:                                                  
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                                                                                dráždivý 
R-věty:   R 38 Dráždí kůži. 
                R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
 
S-věty:    S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí.  
                S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
                S 28  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
                S 37/39  Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
                S 46   Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
                S 56   Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 
               
.2.3. Další nebezpečnost: 
 
Směs je kyselá. 
 
ODDÍL 3. Složení / informace o složkách: 

 
3.2. Směsi: 

 
Identifikátor složky: 
 
Název Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES 

(EINECS) 
Obsah 
v (%) 

Klasifikace 
(67/548/EHS) 
R-věty 

  Klasifikace 
    (CLP) 
   H-věty 

Kyselina chlorovodíková 
( 30 %)* 

 017-002-00-2 7647-01-0 231-595-7  5 - 10     C, Xi  
  R34-37 
 

Met. Corr. 1, Skin 
Corr. 1B, STOT SE 3;       
H290 H314 H335 

Ethoxylovaný mastný 
amin 

 26635-93-8 polymer  < 3    C,N  
  R22-34-50 

 Acute Tox. 4,Skin 
Corr. 1B, Aquatic 
Acute 1 
 H302 H314H400 
 

Ethoxylovaný mastný 
alkohol 

 68920-66-1 polymer  < 1     Xi 
  R 38 

Skin Irrit. 2            
H315 

 
* Registrační číslo REACH: 01-2119484862-27-0000 
 
Úplné znění R-vět a H- vět je uvedeno v oddíle 16. 
 
ODDÍL 4.  Pokyny pro první pomoc: 
 
4.1.  Popis první pomoci: 
 
Seznámit se s bezpečnostním listem, vyvarovat se přímého styku se směsí, při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
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Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid, zabránit podchlazení. Při bezvědomí uložit do 
stabilizované polohy na boku. 
 
Při nadýchání:  
Přerušit expozici, postiženého přenést na čerstvý vzduch, klid, nenechat chodit, přivolat lékaře. 
 
Při zasažení očí:  
Otevřené oko (víčka přidržet prsty) důkladně proplachovat proudem vody. Zajistit lékařskou pomoc.  
 
Při styku s kůží: 
Pokožku  důkladně omýt vodou. Ošetřit vhodným reparačním krémem.  Podle závažnosti zasažení konzultovat 
s lékařem. 
 
Při požití: 
Vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 lt chladné  vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat ihned lékařskou pomoc. 
 
Další údaje: 
K zabezpečení okamžitého ošetření by měla být na pracovišti sprcha s vlažnou vodou.  
 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
 
Při nadýchání: 
Dráždivé účinky, dráždivý kašel.  
 
Při styku s kůží: 
Produkt je dráždivý, při dlouhodobějším styku s kůží může způsobit zarudnutí kůže. 
 
Při zasažení očí:  
Produkt může způsobit vážné poškození očí,  při styku se sliznicí oka  může způsobit poleptání. 
 
Při požití: 
Podráždění trávícího traktu může vyvolat zvracení a nevolnost. 
 
4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
 
Při požití nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace 
z tohoto bezpečnostního listu. 
 
ODDÍL 5.   Opatření pro hašení požáru: 
 
5.1. Hasiva: 
  
Vhodná hasiva: 
Voda, vodní mlha. Hasební zásah je nutno přizpůsobit dalším látkám hořícím v okolí. 
 
Nevhodná hasiva:  
Plný proud vody. 

 
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

 
Při požáru se může  uvolňovat nebezpečný plyn chlorovodík.. 
S kovy reaguje za vzniku vodíku. Reakce se zásadami má exotermický průběh. 
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5.3. Pokyny  pro hasiče: 
 
Používat ochranné vybavení pro hasiče, izolační dýchací přístroj, protichemický ochranný oblek. 
V případě úniku do kanalizace během hasebního zásahu postupovat v souladu s havarijními plány. 
 
ODDÍL 6.   Opatření v případě náhodného úniku: 
 
6.1.  Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
 
Dodržovat základní pracovní a hygienické předpisy. Zabránit kontaktu s očima a kůží, vdechování par. Zajistit 
ventilaci prostor. Používat ochranné prostředky. Oblast havárie uzavřít a označit. Nepřipustit volný pohyb 
nepovolaným osobám.   
 
 
6.2.  Opatření na ochranu životního prostředí: 
 
Zabránit průniku do půdy, povrchových a podzemních vod. Nevypouštět do kanalizace. Při úniku větších 
množství informovat příslušné orgány. 
 
6.3.  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
 
Velký únik: Produkt odčerpat 
Malý únik: Zředit vodou. Zneutralizovat. Vhodný materiál k zředění nebo neutralizaci: vápno, mletý vápenec, 
soda. Vypouštění vod obsahujících produkt do kanalizace a vodotečí je přípustné až po neutralizaci a za 
podmínek stanovených  vodohospodářskými orgány. 
 
6.4. Odkazy na jiné oddíly: 
 
Viz. oddíl 8 a 13. 
 
ODDÍL 7.  Zacházení  a skladování: 
 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 
  
Dodržovat obvyklé předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. 
Vyhnout se přímému kontaktu s přípravkem. Používat ochranné osobní prostředky.  Při práci nejíst, nepít 
nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.     
Zajistit nádoby před rozlitím.  
     
7.2.  Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:  
 
Výrobek skladovat v původních, dobře uzavřených obalech, v suchých skladištích, chráněných před přímým 
slunečním světlem při teplotách nad 5°C. Maximální teplota při skladování je 25°C. Množstevní limity při 
daných skladovacích podmínkách jsou neomezené. 
 
7.3. Specifické konečné/ konečná použití: 
 
Prostředek je určen pro specializované užití v průmyslu a službách. 
 
ODDÍL 8.   Omezování expozice / osobní ochranné prostředky: 
 
8.1.Kontrolní parametry: 
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Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:    
 

Název látky (složky): CAS 
PEL mg/m

3 

  ml/m
3 

NPK-P mg/m
3 

ml/m
3 

Poznámka Faktor přepočtu 
na ppm 

Chlorovodík 7647-01-0 8 
5,432 

15 
10,185 

  

 
Expoziční limity podle Směrnice 39/2000/Ec a 15/2006/EC:  

Název látky (složky): CAS TWA/8 hodin STEL/krátká doba Poznámka 
Chlorovodík 7647-01-0 mg/m3 ppm 

8 5 
 

mg/m3 ppm 
15 10 

 

 

 
Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů ( 432/2003 Sb., příloha 2): neuveden 
 
Chlorovodík 
PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům) 
sladká voda: 0,036 mg/l 
mořská voda: 0,036 mg/l 
občasný únik: 0,045 mg/l 
čistička odpadních vod: 0,045 mg/l 
DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 
Krátkodobá expozice: pracovník, lokální efekt, inhalačně = 15 mg/m3 
Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: pracovník, lokální efekt, inhalačně = 8 mg/m3 
 
8.2.Omezování expozice: 
 
Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví  
pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. 

Omezování expozice pracovníků: 

Dostatečné místní větrání pracoviště, požívání předepsaných ochranných pomůcek. 
 
Ochrana dýchacích cest: 
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení není nutná, zajistit větrání.   
 
Ochrana očí: 
Dobře přiléhající ochranné brýle. 
 
Ochrana rukou: 
Nepropustné  pryžové rukavice. 
 
Ochrana kůže: 
Standardní ochranný oděv. 
 
Omezování expozice životního prostředí: 
 
Zabránit úniku do životního prostředí, vod a kanalizace. 
Další právní předpisy:  
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění . 
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
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ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 
 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Vzhled  (při 20 oC):                                       Žloutl, neprůhledná kapalina. 
Zápach (vůně):                                               Po surovinách. 
Prahová hodnota zápachu:                             Neuvádí se 
pH (  při 20°C):                                              < 1 
Bod tání / tuhnutí:                                           Neuvádí se.    
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu::   Neuvádí se. 
Hustota (20°C):                                              Cca 1,01-1,06 g.cm-3   
Bod vzplanutí:                                                Neuvádí se. 
Hořlavost:                                                       Nehořlavý – vodný roztok.  
Meze výbušnosti:                                           Neuvádí se. 
Tlak  par:                                                        Neuvádí se. 
Hustota páry.                                                  Neuvádí se 
Rozpustnost ve vodě:.                                    Rozpustný 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:       Neuvádí se 
Teplota samovznícení:                                   Neuvádí se 
Teplota rozkladu:                                           Neuvádí se 
Viskozita:                                                       Neuvádí se 
Výbušné vlastnosti:                                        Neuvádí se    
Oxidační vlastnosti:                                       Žádné   
 
9.2. Další informace: 
Obsah organických rozpouštědel  
 dle 355/2002 Sb.:                                                 
              Obsah celkového org. uhlíku  
                 (TOC) v produktu:                           0,0 kg/kg 
   
ODDÍL 10.   Stálost a reaktivita: 
 
10.1. Reaktivita: 
 
Reaguje s kovy za vzniku vodíku. 
Exotermní reakce s: zásadami. 
Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím. 
 
10.2. Chemická stabilita: 
 
Směs  je stabilní při předepsaném skladování, manipulaci a použití.  
 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí: 
 
Koroduje kovy. Reakcí s kovy vzniká vysoce hořlavý vodík - Hliník a jeho slitiny. Železo. Měď a její 
slitiny. 
Při smíchání s louhy hrozí nebezpečí exotermní reakce, silného vývoje tepla a vystříknutí reakční 
směsi. 
Reakcí s oxidačními činidly uvolňuje jedovatý plyn. 
Nebezpečné reakce s: Amoniak, anhydrid kyseliny octové, oleum, kyselina chlorsulfonová, karbid 
vápníku, chlornan vápenatý, manganistan draselný, Alkalické kovy., kovy alkalických zemin. 
 
10.4.  Podmínky, kterým je třeba zabránit: 
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Vyhnout  se těmto podmínkám: kontakt s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí, nevhodné 
podmínky skladování, vysoké teploty. 
 
10.5. Neslučitelné materiály: 
 
Nekompatibilní látky/materiály: zásady, oxidační činidla, kovy. Narušuje: kovy, nátěry. 
 
10.6.  Nebezpečné  produkty rozkladu: 
 
Chlorovodík, chlor, vodík.  
 
ODDÍL 11.   Toxikologické informace: 
 
11.1. Informace o toxikologických informacích: 
 
a)  Akutní toxicita: 
 
U směsi  nebyla stanovena.  U jednotlivých složek byly nalezeny následující údaje: 
 
Název Typ testu Výsledek Cesta expozice Testovací organismus 

Kyselina chlorovodíková LD50 
LD50 
 
LD50 

238-277 mg/kg   
8,3 mg/l/30 min. 
 
5010  mg/kg 

Orálně 
Inhalačně pro 
aerosoly 
Dermálně 
 

Potkan 
Potkan 
 
Králík 

Ethoxylovaný mastný amin + 
Ethoxylovaný mastný alkohol 

LD50 
 

300 - 2000 
mg/kg 
 

Orálně 
 

Králík 
 

 
b) Žíravost/ dráždivost pro kůži: 
 
Dráždí. 
 
c) Vážné poškození/ podráždění očí: 
 
Silně dráždivý. 
d) Senzibilizace cest/ senzibilizace kůže: 
 
Produkt ani jeho složky nejsou klasifikovány jako senzibilizující. 
 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách: 
 
Produkt ani jeho složky nejsou klasifikovány jako mutagenní. 
 
f) Karcinogenita: 
 
Produkt ani jeho složky nejsou klasifikovány jako karcinogenní. 
 
g) Toxicita pro reprodukci: 
 
Produkt ani jeho složky nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci. 
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h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 
 
Údaje nejsou k dispozici. 
 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná  expozice: 
 
Údaje nejsou k dispozici. 
 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: 
 
Může vyvolat podráždění horních cest dýchacích. 
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 
 
ODDÍL 12.  Ekologické informace. 
 
12.1.  Toxicita: 
 
U směsi nebyla stanovena. 
 
U jednotlivých složek byly nalezeny následující údaje: 
Kyselina chlorovodíková: 
Toxicita pro ryby: LC50 = 20,5 mg/l (pH 3,25) 
Toxicita pro bezobratlé: EC50/LC50, Daphnia magna = 0,45 mg/l (pH 4,9) 
Toxicita pro řasy: EC50/LC50 = 0,73 mg/l (pH 4,7) 
Toxicita pro mikroorganismy: EC50/LC50, působení na aktivovaný kal = 0,23 mg/l (pH 5,2) 
Ethoxylovaný mastný amin + Ethoxylovaný mastný alkohol: 
Toxicita pro ryby: LC50 = 0,1 - 1 mg/l 
Toxicita pro bakterie: EC0 = 10 - 100 mg/l 
 
12.2. Persistence a rozložitelnost: 
 
Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku odpovídají požadavkům Evropského společenství na biologickou 
rozložitelnost tenzidů (648/2004 EC ). Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu 
s kriteriem biodegradability podle nařízení EU 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou 
k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost. 
 
Kyselina chlorovodíková: 
Anorganická látka. Netýká se. 
Ethoxylovaný mastný amin + Ethoxylovaný mastný alkohol: 
Lehce odbouratelný ( > 60% BOD/COD nebo >70% DOC). 
 
12.3.  Bioakumulační potenciál: 
 
Bioakumulace v organismech nepravděpodobná, vzhledem k vysoké   rozpustnosti produktu ve vodě. 
 
12.4. Mobilita v půdě: 
 
Údaje pro směs nejsou k dispozici.  
 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvP: 
 
Byly posouzeny vlastnosti PBT a vPvB dle přílohy XIII nařízení REACH: Výrobek ani složky nesplňují kritéria 
pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB 
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12.6. Jiné nepříznivé účinky: 
 
Produkt může mít halogenační účinek a přispívá proto k AOX.. 
 
ODDÍL 13.   Pokyny pro odstraňování: 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .  
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 
 
13.1.  Metody nakládání s odpady: 
 
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: 
 
Při odstraňování směsi postupovat podle předpisů platných pro dané pracoviště. Malá množství směsi zředit 
velkým množstvím vody. Vypouštění do kanalizace je přípustné až po zředění.Velká množství je možno 
vypouštět až po neutralizaci. vápnem, vápencem nebo sodou  za podmínek stanovených vodohospodářskými 
orgány. 
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). Jestliže se tento produkt a 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. 
 
b) Fyzikální/ chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 
 
Kapalina,  kyselá. 
 
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: 
 
Vypouštění do kanalizace je přípustné až po neutralizaci za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. 
 
d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: 
 
Nepoužitý prostředek: 16 06 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky. Kategorie N. 
                
Použitý prostředek:  Zařazuje dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech … původce odpadu na základě vlastností 
                                    vzniklého odpadu. 
                                    Může být zařazen jako:  20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky. .  
                                                                             Kategorie N. 
                                                                              
Zařazení odpadů dle Katalogu odpadů: 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kategorie N                                                   
Čistý obal: 15 01 02 Plastové obaly. Kategorie O. 
 
ODDÍL 14.  Informace pro přepravu: 
 
14.1. UN číslo:                                                     Neaplikovatelné. 
 
14.2. Náležitý název UN pro zásilku:                Neaplikovatelné 
Pozemní přeprava (ADR/RID):                         Nepodléhá ADR/RID předpisům. 
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN):             Nepodléhá ADN předpisům.                                   
Námořní přeprava (IMDG/IMO):                     Neodléhá IMDG/IMO předpisům.                    
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Letecká přeprava (ICAO/IATA):                     Nepodléhá ICAO/IATA předpisům. 
 
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu:    Neaplikovatelné. 
 
14.4. Obalová skupina:                                            Neaplikovatelné. 
 
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí:                   ne       
 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  Klasifikační kód: - 

                             Zvláštní ustanovení: - 
                            Omezené množství: -  

                         Vyňaté množství: -  
                             Přepravní kategorie: - 

                                     Kód omezení pro tunely: -  
                                                   Identifikační číslo nebezpečnosti: - 

                                         
 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:  Neaplikovatelné                    
 
ODDÍL 15.  Informace o právních předpisech: 
 
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsi: 
 
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek; v platném znění 
Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí; v platném znění 
Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010  ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
OCHRANA OSOB: 
> Zákoník práce 
> Zákon o ochraně veřejného zdraví 
> Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
> Vyhláška, 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 
> Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
> Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
> Zákon o ochraně ovzduší 
> Zákon o odpadech 
> Zákon o vodách 
 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: 
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Nebylo provedeno. 
 
ODDÍL 16. Další informace: 
 
a) Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize: 
 
b) Klí č nebo legenda ke zkratkám: 
 
Skin Corr. 1A, 1B   Žíravost pro kůži kategorie 1A, 1B 
Met. Corr. 1  Látka nebo směs korozivní pro kovy kategorie 1 
Acute Tox. 4 Akutní toxicita kategorie 4 
Skin Irrit. 2   Dráždivost pro kůži kategorie 2. 
Aquatic Acute 1  Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 1 
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 3 
PEL:   přípustný expoziční limit 
NPK – P: nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší 
TWA:  časově vážená průměrná hodnota 
STEL:  maximální koncentrace, která nemá negativní účinky při krátkodobé koncentraci 
DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
PNEC:  odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům. 
LC50    Koncentrace škodlivé látky, kdy mortalita testovaných organismů je rovna 50%. 
LD50   je označení pro množství substance, které je po podání určité látky smrtelnou dávkou pro                         

daného       živočicha v 50 % případů. Jedná se o množství látky, po které uhynulo 50 % testovaných 
živočichů za 24 hodin po expozici. 

PBT     Látka perzistentní, bioakumulativní,a toxická. 
vPvB   Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. 
 
c) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat: 
 
Bezpečnostní listy složek, vědomosti a zkušenosti výrobce. Údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a 
zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Výše uvedené informace byly shromážděny s největší péčí, ale 
to neznamená, že jsou kompletní a že by měly být použity jako jedině správné. Dodavatel není zodpovědný za 
žádné škody způsobené nesprávným použitím a manipulací s výrobkem 
 
d) Seznam příslušných R – vět a H-vět: 
 
Věty jsou platné pouze pro nebezpečné složky přípravku: 
 
R 22 Zdraví škodlivý při požití. 
R 34 Způsobuje poleptání. 
R 37 Dráždí dýchací orgány. 
R 38 Dráždí kůži. 
R 50  Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 
H 290 Může být korozivní pro kovy. 
H 302 Zdraví škodlivý při požití 
H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H 315 Dráždí kůži. . 
H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
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e)  Pokyny pro školení: 

Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami 

 
f) Další informace: 
  
Složení dle (ES)) č. 648/2004: 
Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém. 
Dále obsahuje:  5% nebo více, avšak méně než 15%  kyselina chlorovodíková 
 
g) Změny při revizi bezpečnostního listu: 
Úprava koncentračních rozpětí nebezpečných složek v oddíle 3 (Nařízení komise (EU) č. 453/2010, příloha I, 
odstavec 3.2.). 
 
Prvky označení směsi dle 1272/2008 ( platné od. 1.6.2015): nebylo provedeno 
Výstražný symbol nebezpečnosti. 
Signální slovo: 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 


