
1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

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.

mcbride@mcbride.plE-mail 

77) 40 49 100Telefon 

Polsko

ul. Matejki 2A, Strzelce Opolskie, 47-100Místo podnikání nebo sídlo

Intersilesia Mc BrideJméno nebo obchodní jméno

Výrobce

281002274Telefon

V Olšinách 75/2300, Praha 10 - Strašnice, 10097Místo podnikání nebo sídlo

McBride spol. s r.o.Jméno nebo obchodní jméno

Distributor

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3.

neuvedenoNedoporučená použití směsi

Silný bělící čistič.Určená použití směsi

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

Další názvy směsi

Číslo

SměsLátka / směs

YPLON THICK BLEACH OCEANIdentifikátor výrobku1.1.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Klasifikace látky nebo směsi2.1.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

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

dráždivý: Xi; R 36/38

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Klasifikace směsi podle směrnice 1999/45/ES

Dráždí oči a kůži.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou známy

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

dráždivý

Výstražný symbol

Prvky označení2.2.

R-věty

Dráždí oči a kůžiR 36/38

S-věty

Uchovávejte mimo dosah dětíS 2

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomocS 26

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vodyS 28

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označeníS 46

Používejte pouze v dobře větraných prostoráchS 51

Zamezte styku s kůží a očimaS 24/25

Strana 1/11



1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN
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neuvedeno

Další nebezpečnost2.3.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Doplňující informace

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

Směs níže uvedených látek a příměsí.

Chemická charakteristika

Směsi3.2.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.Klasifikace 1272/2008Klasifikace 67/548//EHS
Obsah v %
hmotnosti

směsi
Chemický název látkyIdentifikační čísla

BSkin Corr. 1B: H314
Aquatic Acute 1: H400

R 31
C; R 34
N; R 50

2,5-5chlornan sodný, roztok, obsah aktivního
chloru …%

Index: 017-011-00-1
CAS: 7681-52-9
ES: 231-668-3

Skin Irrit. 2: H315
Eye Dam 1: H318

Xi; R 38, R 410,1-3,5Alkoholy, C12-14, ethoxylované,
sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

CAS: 68891-38-3
ES: 500-234-8

*Skin Corr. 1A: H314C; R 350,1-1hydroxid sodnýIndex: 011-002-00-6
CAS: 1310-73-2
ES: 215-185-5

Skin Irrit. 2: H315
Eye Dam 1: H318
Aquatic Acute 1: H400

Xi; R 38, R 41
N; R 50

0,1-0,5lauramine oxideCAS: 308062-30-8

(*) Látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.

Plné znění všech standardních vět a pokynů je uvedeno v oddílu 16.

Poznámky

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Jestliže postižený požil malé množství (jeden doušek), vypláchněte ústa a konzultujte s lékařem. U osoby, která
má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. Jestliže postižený zvrací, vypláchněte mu ústa vodou a zajistěte lékařské ošetření, bude nutné
pozorování v nemocnici. Ukažte obal výrobku.

Při požití

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při zasažení očí

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo
šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při styku s kůží

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. V případě, že postižený přestává
dýchat dejte mu dýchací přístroj, NIKDY neprovádějte dýchání z úst do úst. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné
příznaky.

Při vdechnutí

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu.

Popis první pomoci4.1.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
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neuvedeno

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

Může způsobit místní podráždění dutiny ústní a horní zažívací trakt.

Při požití

Možný výskyt zarudnutí, bolesti nebo poruchy vidění.

Při zasažení očí

Dlouhodobá nebo opakovaná expozici pokožky může způsobit podráždění.

Při styku s kůží

Nejsou známy.

Při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2.

Při velkém požáru použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek.

Pokyny pro hasiče5.3.

Při požáru vznikají nebezpečné produkty.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2.

plný proud vody, tříštěný proud vody

Nevhodná hasiva

pěna, oxid uhličitý, prášek, vodní mlha

Vhodná hasiva

Hasiva5.1.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

7., 8. a 13.

Odkaz na jiné oddíly6.4.

Při malém úniku rozlitou směs vytřete a odstraňte jako běžný odpad. Při větším úniku rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím
materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13.
Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a odbor životního
prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

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

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

Opatření na ochranu životního prostředí6.2.

Zajistěte dostatečné větrání. Používejte rukavice v případě prodlouženého kontaktu. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Držte z dosahu dětí.
Nemíchejte s kyselinami a jinými čistícími prostředky. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Postupujte podle
pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.

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

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

neuvedeno

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených ve vzpřímené poloze. Nevystavujte slunci.
Skladujte z dosahu dětí.

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

Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro
pracovní ovzduší. Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nekuřte. Chraňte před
přímým slunečním zářením. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky
podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

Opatření pro bezpečné zacházení7.1.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Kontrolní parametry8.1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

PoznámkaHodnotaLimitČíslo CASNázev látky (složky)Stát

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV č.361/2007 Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší
přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).
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PoznámkaHodnotaLimitČíslo CASNázev látky (složky)Stát

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV č.361/2007 Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší
přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

I1 mg/m3PEL1310-73-2hydroxid sodnýCZE

I2 mg/m3NPK-PCZE

Při běžném používání není potřebná. Vyhněte se dlouhodobé nebo opakované expozici pokožky. Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné
výrobku. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

Ochrana kůže

Při běžném používání není potřebná.

Ochrana očí a obličeje

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným
celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Vyhněte se dlouhodobé nebo
opakované expozici pokožky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a
mýdlem.

Omezování expozice8.2.

chlornan sodný CAS:7681-52-9
akutně inhalačně: DNEL 3,1mg/m3
chronická expozice inhalačně: DNEL 1,55mg/m3
chronická expozice orálně: DNEL 0,26/mg/kg/den
chronická expozice dermálně: DNEL 0,5% ve směsi
plankton: NOEC 0,007mg/l
PNEC pro sladkovodní organismus μg/dm3 0.21
PNEC pro plankton μg/dm3 0.042

Alkoholy CAS:68891-38-3
Dlouhodobá expozice/systematický vliv na pokožku: DNEL 11mg/kg váhy těla/den, 0,27% ve směsi
Dlouhodobá expozice/systematická inhalace: DNEL 15,5mg/m3
Dlouhodobá expozice/systematicky orálně: DNEL 0,44mg/kg váhy těla/den
PNEC pro sladkou vodu 0,0335mg/l
PNEC pro sediment 0,25mg/l
PNEC pro půdu 0,8mg/l
PNEC orálně-jídlo 11,1 mg/kg

Jiné údaje o limitních hodnotách

Vyhněte se dlouhodobé nebo opakované expozici pokožky. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

Omezování expozice životního prostředí

neuvedeno

Tepelné nebezpečí

Při běžném používání není potřebná.

Ochrana dýchacích cest
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údaj není k dispoziciteplota vznícení

1,05-1,2 g/cm3 při 20 °Chustota

Další informace9.2.

údaj není k dispozicioxidační vlastnosti

údaj není k dispozicivýbušné 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

rozpustnýrozpustnost ve vodě

rozpustnost

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

údaj není k dispozicihořlavost (pevné látky, plyny)

údaj není k dispozicirychlost odpařování

údaj není k dispozicibod vzplanutí

údaj není k dispozicipočáteční bod varu a rozmezí bodu varu

údaj není k dispozicibod tání / bod tuhnutí

>10 (neředěno )pH

údaj není k dispoziciprahová hodnota zápachu

charakteristickýzápach

bezbarvábarva

kapalné při 20°Cskupenství

vzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

neuvedeno

Nebezpečné produkty rozkladu10.6.

Chraňte před kyselinami a ostatními čistícími prostředky.

Neslučitelné materiály10.5.

Nevystavujte extrémním teplotám.

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4.

Reaguje s kyselinami - tvorba chlóru. Nemíchejte s ostatními čistícími prostředky.

Možnost nebezpečných reakcí10.3.

Stabilní v chladu a suchu.

Chemická stabilita10.2.

Při normálních podmínkách je směs stabilní.

Reaktivita10.1.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka.

Informace o toxikologických účincích11.1.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita
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Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Stanovení hodnotyPohlavíDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametrCesta expozice

potkan9421 mg/kgLD 50orálně

hydroxid sodný

Stanovení hodnotyPohlavíDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametrCesta expozice

králík>500 mg/kgLD 50orálně

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …%

Stanovení hodnotyPohlavíDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametrCesta expozice

potkan1100 mg/kgLD 50orálně

potkan (Rattus
norvegicus)

1 hod1050 mg/kgLC 50inhalačně

lauramine oxide

Stanovení hodnotyPohlavíDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametrCesta expozice

potkan>2000 mg/kgLD 50orálně

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Dráždivost

Dráždí oči a kůži.

Senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita opakované dávky

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita12.1.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Akutní toxicita
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(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Data pro směs nejsou k dispozici.

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5)

Stanovení hodnotyVodaDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametr

ryby1,5-1,8 mgLC 50

dafnie (Daphnia magna)1-50 mgEC 50

řasy4-65 mgEC 50

hydroxid sodný

Stanovení hodnotyVodaDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametr

ryby (Oncorhynchus
mykiss)

96 hod45,5 mg/lLC 50

dafnie (Daphnia magna)24 hod76 mg/lEC 50

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …%

Stanovení hodnotyVodaDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametr

ryby (Rainbow trout)1,65-2,87 mg/m3LC 50

ryby (Lepomis
macrochirus)

96 hod0,58 mg/m3LC 50

řasy0141 mg/m3EC 50

řasy0026 mg/m3LC 50

řasy0,1 mg/m3EC 50

lauramine oxide

Stanovení hodnotyVodaDruhDoba expoziceHodnotaMetodaParametr

ryby10-100 mg/lLC 50

dafnie (Daphnia magna)48 hod10,4 mg/lEC 50

ryby (Oncorhynchus
mykiss)

72 hod0,82 mg/lEC 50

ryby190 mg/lEC 50

neuvedeno

Jiné nepříznivé účinky12.6.

Posouzení PBT a vPvB nebylo provedeno, k datu vyhotovení listu nejsou k dispozici dostatečné podklady a nebyla zpracována zpráva o chemické
bezpečnosti (CSR).

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5.

Očekává se, že bude ve půdě mobilní.

Mobilita v půdě12.4.

Směs splňuje podmínky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Bioakumulační potenciál12.3.

Směs je biologicky rozložitelná.

Perzistence a rozložitelnost12.2.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č.188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č.185/2001 Sb. Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění. Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.
Vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
(Vyhlášky č. 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005 Sb. (účinnost od 5.8.2005), č. 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č.
351/2008 Sb. (účinnost od 1.11.2008), č. 478/2008 Sb. (účinnost od 1.1.2009), č. 61/2010 Sb. (účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb. (15.6.2010))

Právní předpisy o odpadech

Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadu na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné
odpady. (Zákon č.185/2001 Sb.)

Metody nakládání s odpady13.1.

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o
zneškodňování odpadů.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
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1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

neuvedeno

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC14.7.

Odkaz v oddílech 4 až 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6.

neuvedeno

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5.

III - látky málo nebezpečné

Obalová skupina14.4

8     Žíravé látky

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3.

CHLORNAN, ROZTOK

Náležitý název OSN pro zásilku14.2.

UN 1791

Číslo OSN14.1.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

8Bezpečnostní značky

C9Klasifikační kód

1791UN číslo

(Kemlerův kód)80Identifikační číslo nebezpečnosti

Doplňující informace

EKód omezení pro tunely

3Přepravní kategorie

ATVozidla pro přepravu v cisternách

TE11Zvláštní ustanovení

L4BV(+)Kód cisterny

Cisterny ADR

TP2, TP24Zvláštní ustanovení

T4Pokyny

Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky

MP19Ustanovení o společném balení

B5Zvláštní ustanovení pro obaly

P001, IBC02, LP01, R001Pokyny pro balení

Balení

E1Vyňatá množství

5 LOmezená množství

521Zvláštní ustanovení

Silniční přeprava - ADR
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1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

3Přepravní kategorie

TE11Zvláštní ustanovení

L4BV(+)Kód cisterny

Cisterny RID

TP2, TP24Zvláštní ustanovení

T4Pokyny

Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky

MP19Ustanovení o společném balení

B5Zvláštní ustanovení pro obaly

P001, IBC02, LP01, R001Pokyny pro balení

Balení

521Zvláštní ustanovení

Železniční přeprava - RID

NeNámořní znečištění

F-A, S-BEMS (pohotovostní plán)

Námořní přeprava - IMDG

856Balící instrukce kargo

852Balící instrukce pasažér

Y841Balící instrukce limitované množství

Letecká přeprava - ICAO/IATA

neuvedeno

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. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v
platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č.
402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší. 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 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.

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi15.1.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ODDÍL 16: Další informace16.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H314

Dráždí kůži.H315

Způsobuje vážné poškození očí.H318

Vysoce toxický pro vodní organismy.H400

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.EUH 031

Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinamiR 31

Způsobuje poleptáníR 34

Způsobuje těžké poleptáníR 35

Dráždí oči a kůžiR 36/38

Dráždí kůžiR 38

Nebezpečí vážného poškození očíR 41
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Prohlášení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES) č.1272/2008 v
platném znění, Nařízení Komise (EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES, Nařízení Komise (EU) č.
286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, Vyhláška
402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,
údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek. Publikace \"Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým
látkám\"(doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková,
CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.)

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.

Pokyny pro školení

1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vysoce toxický pro vodní organismyR 50

Seznam S-vět použitých v bezpečnostním listu

Uchovávejte mimo dosah dětíS 2

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomocS 26

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vodyS 28

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označeníS 46

Používejte pouze v dobře větraných prostoráchS 51

Zamezte styku s kůží a očimaS 24/25

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

Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látkyCAS

Klasifikace, označování a baleníCLP

Česká technická normaČSN

Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populaceEC50

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látekEINECS

Pohotovostní plánEmS

Mezinárodní asociace leteckých dopravcůIATA

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálieIBC

Koncentrace působící 50% blokáduIC50

Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zbožíIMDG

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

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

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodíMARPOL

Příručka první pomociMFAG

Nejvyšší přípustná koncentraceNPK

Persistentní, bioakumulativní a toxickýPBT

Přípustný expoziční limitPEL

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

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativnívPvB

Akutní toxicitaAquatic Acute

Vážné požkození očíEye Dam

Podráždění očíEye Irrit.

Žíravost pro kůžiSkin Corr

Dráždivost pro kůžiSkin Irrit.
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1Číslo verzeDatum revize

Číslo revize14. října 2013Datum vytvoření

YPLON THICK BLEACH OCEAN

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají
současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a
použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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