BEZPE NOSTNÍ LIST
(podle na ízení (ES) . 1907/2006, ve zn ní zm n na ízením (EU) 453/2010)
Obchodní název:

JEL

Datum vyhotovení v R:
Datum revize v R:
1.
1.1

Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
Identifikátor výrobku

JEL

Obchodní název sm si:

1.2

íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
Doporu ený ú el použití:
Nedoporu ená použití:

1.3

1.4

2.
2.1
2.2
2.3

prost edek na ru ní mytí nádobí
Nejsou specifikována.

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Jméno/obchodní jméno:
Sídlo spole nosti/podniku:

MPD plus spol. s r. o.
Náb eží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník

Identifika ní íslo:
Telefon:

475 496 37
+ 420 313 513 961

Odpov dná osoba:

Ing. Zden k Fišer

Nouzové telefonní íslo
pro celou R:

Nep etržit 224919293 nebo 22491 5402 nebo 22491 4575.

Adresa:

Toxikologické informa ní st edisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, klinika
nemocí z povolání.

Identifikace nebezpe nosti
Klasifikace látky nebo
sm si
Prvky ozna ení
Další nebezpe nost

Podle sm rnice 1999/45/EC není sm s klasifikována jako nebezpe ná.
Podle sm rnice 1999/45/EC (zákona 350/2011 Sb.) nepodléhá sm s zna ení.
i obvyklém zp sobu použití nevykazuje potenciál dráždivosti (stanovisko
SZÚ Praha ZŽP 13-3192/00-1653)
Sm s není podle 1999/45/EC klasifikována jako nebezpe ná pro životní
prost edí a toxická pro vodní organizmy.

Složení/informace o složkách
Složení podle na ízení 648/2004 ES o
detergentech:

3.2

fiser.z@mpd.cz

Telefonní íslo pro naléhavé situace

Nep íznivé ú inky
na zdraví lov ka:
Nep íznivé ú inky
na životní prost edí:

3.
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Obsahuje: 5 -15% anionaktivních tenzid , < 5% neionogenních
tenzid , < 5% amfolytických tenzid , Limonene, Citronellol,
Linalool a Citran.

Sm si
Chemický název
složky

Obsah
[ % hm.]

C12-14Alkylethersulfát
<5
sodný
C10-13
Alkylbenzensulfonát
<10
sodný
Plné zn ní R- a H-v t najdete v oddíle 16.

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer

Identifika ní ísla

Indexové
CAS
ES
Indexové
CAS
ES
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3088-31-1
221-416-0
68411-30-3
270-115-0

Klasifikace
podle sm rnice
67/548/EHS

Klasifikace podle
na ízení ES
1272/2008 (CLP)

Xi
R 36/38

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319.

Xi
R 36/38

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319.
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4.

Pokyny pro první pomoc

4.1

Popis první pomoci
Všeobecné
pokyny:
i nadýchání:
i styku s k ží:
i zasažení o í:
i požití:
Další údaje:

4.2

Okamžitá léka ská pomoc je nutná pouze p i požití v tšího množství p ípravku.
Dráždí o i. Má vysoký odmaš ovací ú inek.
Dopravte postiženého na erstvý vzduch a zajist te t lesný i duševní klid.
Nenechejte prochladnout.
Pot ísn nou pokožku omýt teplou vodou. Odmašt nou pokožku ošet it vhodným
repara ním krémem.
Postižené oko intenzivn vyplachovat velkým množstvím vody.
i zvracení nebezpe í vdechnutí p ny. Vyhledat léka skou pomoc.
Povrchov aktivní látky mohou zp sobit ireverzibilní poškození žaludku a trávicích
cest. Nevyvolávat zvracení, ale vypumpovat žaludek za použití látky, obsahující
odp ova .

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Akutní p íznaky drážd ní:
Opožd né p íznaky:

4.3

Strana 2 (celkem 6)
Revize: 8

1.10.1997
8.7.2012

Jsou závislé na dob p sobení.
Podrážd ní pokožky díky vysokému odmaš ovacímu ú inku.

Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Uvedeno v pododdílech 4.1 a 4.2.

5.

Opat ení pro hašení požáru

5.1

Hasiva
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:

Sm s je neho lavá. Hasební postup se ídí charakterem požáru v okolí.
Nejsou stanovena.

5.2

Zvláštní nebezpe nost
i požáru se mohou uvol ovat toxické plyny. Vdechování zplodin požáru
vyplývající z látky nebo (nap . oxidu uhelnatého, oxidu uhli itého) m že vyvolat závažné poškození
zdraví.
sm si

5.3

Pokyny pro hasi e

6.

Opat ení v p ípad náhodného úniku

6.1

Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy

i požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izola ní p ístroj), pop .
celot lovou ochranu.

Používejte osobní ochranné pracovní prost edky. Zajist te v trání. Postupujte podle pokyn obsažených
v kapitolách 7 a 8.

6.2

Opat ení na ochranu životního prost edí

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní

Zabra te rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prost edí, p edevším do vodních tok .
tší množství mechanicky odstra te, posypte savým materiálem (písek, k emelina, speciální sorbenty),
deponujte do vhodného obalu a likvidujte jako nebezpe ný odpad. Malé množství spláchn te velkým
množstvím vody.

6.4

Odkaz na jiné oddíly
Likvidace jako nebezpe ný odpad (oddíl 13).

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer
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7.

Zacházení a skladování

7.1

Opat ení pro bezpe né zacházení
Zabra te kontaktu s pokožkou a o ima. Používejte osobní ochranné pracovní pom cky dle oddílu 8
a dodržujte pracovní p edpisy. Zajist te p im ené v trání pracovního prostoru. Pracovní prost edí udržujte
v istot . P i použití sm si postupujte pouze podle návodu uvedeného na etiket výrobku.

7.2

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Skladujte v originálních t sn uzav ených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únik m. Skladujte
v suchu, v dob e v traných místnostech, p i teplotách + 5 až + 25 °C. Chra te p ed horkem, p ímým
slune ním zá ením a pov trnostními vlivy. Dbejte pokyn uvedených na etiket p ípravku. Uchovávejte
odd len od potravin, nápoj a krmiv.

7.3.

Specifické kone né/specifická kone ná použití
ípravek pro ru ní mytí nádobí.

8.

Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

8.1

Kontrolní parametry

8.2

Omezování expozice

Nejsou stanoveny pro jednotlivé složky sm si.
8.2.1. Omezování expozice pracovník
Ochrana dýchacích cest:
P i použití dle návodu není nutná.
Rukavice jsou doporu eny p i manipulaci s koncentrátem, nebo dlouhotrvajícím
Ochrana rukou:
stykem pokožky se z ed nými roztoky (nap . butylkau uk, polyvinylchlorid
min.0,3 mm).
Ochrana o í:
Ochranné brýle p i použití dle návodu nejsou nutné
Ochrana k že:
Pracovní od v.
8.2.2. Omezování expozice životního prost edí
Nevylévejte do vody, do p dy a v tší množství koncentrátu nevylévejte do kanalizace.

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Zápach
Prahová hodnota zápachu
pH
Bod tání
Bod varu / jeho rozmezí
Bod vzplanutí
Rychlost odpa ování
Ho lavost
Meze výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry
Relativní hustota
Rozpustnost
Rozd lovací koeficient
n-oktanol/voda

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer

Kapalina, zelená
Sv ží po použitém parfému citrusového typu
Nestanovena.
5,5 – 7,5 ; 20 °C, 10% roztok.
< 5 °C.
cca 100 °C.
Odpadá.
Nestanovena.
Sm s není ho lavá.
Odpadá.
Nestanoven.
Nestanovena.
1,0 g.cm-3, 20 °C.
Neomezen rozpustný ve vod , 20 °C.
Nestanoven.
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Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxida ní vlastnosti

9.2
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Odpadá.
Nestanovena.
Nestanovena.
Odpadá.
Nemá oxida ní vlastnosti.

Další informace

10.

Stálost a reaktivita

10.1

Reaktivita
Nemíchat s jinými chemikáliemi a dezinfek ními látkami

10.2

Chemická stabilita

10.3.

Možnost nebezpe ných reakcí

i dodržení podmínek pro skladování a manipulaci je sm s stabilní.
Nemíchat s chemikáliemi a dezinfek ními p ípravky.

10.4

Podmínky, kterým je t eba zabránit.
Teplota p es 25 °C, p ímé slune ní a tepelné zá ení.

10.5

Neslu itelné materiály
Nejsou stanoveny

10.6.

Nebezpe né produkty rozkladu
Pouze p i požáru oxidy uhlíku a dusíku.

11.

Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologických ú incích
Akutní toxicita komponent
sm si

Akutní toxicita sm si
Dráždivost

Žíravost
Senzibilizace
Toxicita opakované dávky
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci
Klasifikace sm si

12.

Ekologické informace

12.1

Toxicita
Toxicita komponent

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer

Chemický název
Akutní toxicita
Laurylethersulfát
LD50, oráln , potkan > 2000 mg.kg-1
sodný
LD50, dermáln , potkan nebo králík >5000 mg.kg-1
LD50, oráln , potkan 1207- 1767 mg.kg-1
C10-13LD50, oráln , myš 1929-2419 mg.kg-1
Alkylbenzensulfonát
sodný
-1
Odhadnutá hodnota na základ hodnocení složek je asi 2000 mg.kg .
Neprokázána dráždivost na pokožku. Dráždivost o í a sliznic p i p ímém
kontaktu, dlouhodobý kontakt s pokožkou m že vést k dermálním
potížím.Okamžitá léka ská pomoc je nutná pouze p i požití v tšího množství
ípravku. Má vysoký odmaš ovací ú inek.
Sm s nemá žíravé ú inky.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Sm s je hodnocena konven ní výpo tovou metodou, nebyla testována
na zví atech.

Chemický název
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sm si

Toxicita sm si

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Perzistence a
rozložitelnost
Bioakumula ní
potenciál
Mobilita v p
Výsledky PBT a
vPvB
Jiné
nep íznivé
inky

akutní toxicita (AT), chronická toxicita (CHT)
-1
Laurylethersulfát
AT bezobratlí: Daphnia magna,LC50 , 24h, 21 mg.l
AT ryby: LC50, 96 h, v intervalu 10 – 100 mg.l-1
sodný
C10-13AT, ryby:LC50, Brachydanio rerio, 96 h: 5,1 mg/l
Alkylbenzensulfonát
AT, bezobratlí: EC50, Daphnia magna, 24 h: 11,25 mg/l
sodný
Testy na vodních/suchozemských organismech nejsou pro sm s k dispozici.
Ohrožení zdroj pitné vody je možné pouze po úniku velkého množství
prost edku do p dy nebo vodote í. ípravek po aplikaci m že být vypoušt n
do kanaliza ního ádu.
Povrchov aktivní látky spl ují požadavky ES 648/2004. P ípravek je dob e
biologicky odbouratelný.
Vzhledem ke složení není pravd podobné hromad ní v životním prost edí.
Nenam ena, lze p edpokládat vysokou mobilitu.
Sm s neobsahuje takto identifikované látky.
Nejsou uvedeny.

13.

Pokyny pro odstra ování

13.1

Metody nakládání s odpady
Odstra ování sm si

Odstra ování
kontaminovaného obalu

Nespot ebované zbytky a p ípravek zachycený p i úniku do absorp ních
materiál se likviduje jako nebezpe ný odpad v souladu se zákonem
o odpadech (N 200 129). Zne išt ný povrch se po mechanickém odstran ní
ípravku oplachuje velkým množstvím vody.
Obaly od výrobku je t eba co nejvíce vyprázdnit. Po vy išt ní je možné
je op t použít, recyklovat, nebo likvidovat v souladu s místními p edpisy
nap . do t íd ného odpadu.
CZ: za obaly je placen zákonný poplatek firm Eko-kom a.s.

14.

Informace pro p epravu

14.1
14.2

íslo UN
Náležitý název UN pro zásilku
ída/t ídy nebezpe nosti
pro p epravu
Obalová skupina

14.3
14.4
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Není klasifikováno jako zboží nebezpe né pro p epravu.
Netýká se.
Netýká se.

Výstražná tabule (Kemler)
Bezpe nostní zna ka

14.5
14.6
14.7

Nebezpe nost pro životní prost edí
Zvláštní bezpe nostní opat ení pro
uživatele
Hromadná p eprava podle p ílohy II
MARPOL 73/78 a p edpisu IBC

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer

Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
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15.1
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Informace o p edpisech
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických
ípravcích a o zm
n kterých zákon , v platném zn ní.
Provád cí p edpisy k tomuto zákonu:
Zákon 102/2001
Sb. o obecné bezpe nosti výrobk ,
v platném zn ní.
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní § 44
a zákona . 258/2000 Sb. díl 8 odst. (6); (8); (9); a (10).

Na ízení týkající se bezpe nosti,
zdraví a životního
prost edí/specifické právní
edpisy týkající se látky nebo
sm si

15.2

Posouzení chemické bezpe nosti

16.

Další informace

Na ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení
vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví p i práci, ve zn ní na ízení vlády .
68/2010 Sb.
Na ízení 1907/2006/ES (REACH) ve zn ní pozd jších zm n,
na ízením komise EU 453/2010.
Na ízení 1272/2008/ES (CLP).
Sm rnice 67/548/EHS, 1999/45/ES. Na ízení 2004/648/ES
o detergentech.
Není zpracováno.

a. Zm ny provedené v bezpe nostním list :
Celková revize všech oddíl bezpe nostního listu podle Na ízení Evropského Parlamentu a Rady .
453/2010 a podle Na ízení Evropského Parlamentu a Rady . 1272/2008.
b. Klí nebo legenda ke zkratkám:
Skin Irrit. 2 - Podrážd ní k že, kategorie 2
Eye Irrit.2 - Podrážd ní o í, kategorie 2
c. D ležité odkazy na literaturu a zdroje dat: Bezpe nostní list je sestaven na základ bezpe nostních
list a technických informací výrobc surovin a dopln n o zákonné požadavky.
d. Seznam p íslušných standardních v t o nebezpe nosti:
R 36/38 Dráždí o i a k ži.
H 315 Dráždí k ži.
H 319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í
e. Pokyny pro školení: Pro aplikaci p ípravku není nutno další školení. Návod na etiket obalu a tento
bezpe nostní list je zdrojem dostate ným pro jeho aplikaci.
Další údaje.
Výše uvedené informace vyjad ují sou asný stav našich znalostí a nep edstavují žádné zajišt ní vlastností.
Produkt by nem l být použit pro žádný jiný ú el, než pro který je ur en (oddíl 1.2).

Vyhotovil: Marie Voká ová
Schválil: Zden k Fišer
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