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1

Identifikace látky nebo přípravku a vý robce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1.1

Identifikace lá tky nebo př ípravku:
Obchodníná zev př ípravku:
Použitílá tky nebo př ípravku:

1.2

1.3

1.4

Identifikace výrobce:
Ná zev nebo obchodnífirma:
Sídlo:

ATA CITRO tekutá
Abrazivnítekutýč isticíprá š ek pro kuchyňské provozy
a běžnýúklid.
Pro profesioná lnípoužití.

Telefon:

Ecolab GmbH & Co.OHG
Reisholzer Werfstr. 38-42, Postfach 13 04 06,
40554 Düsseldorf, SRN
+49 211 9893-0

Identifikace prvního distributora:
Ná zev nebo obchodnífirma:
Sídlo:
Telefon:
Fax:

Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
543 518 250
543 518 299

1.5

Telefonníč íslo pro mimoř á dné situace: Toxikologické informač nístř edisko (TIS)
Klinika nemocíz povolá ní
Na Bojiš ti 1, 128 00 Praha 2
tel. nepř etržitě: 224 919 293, 224 915 402

2

Informace o slož enípřípravku

2.1

Složenídle nař ízení648/2004 EU o detergentech:
≥5-<15 %: fosforeč nany
<5 %: aniontové povrchově aktivnílá tky, neiontové povrchově aktivnílá tky
Obsahuje parfém.
Dalš ísložky: uhlič itan vá penatý, pomocné lá tky.

2.2

Př ípravek obsahuje tyto nebezpeč né lá tky:
Chemickýná zev:

benzensulfonová kyselina,
C10-13-alkylderivá ty, sodné soli
Obsah v ( % ):
1-5 %
Č íslo CAS:
68411-30-3
Č íslo ES (EINECS):
270-115-0
Symbol nebezpeč nosti: Xn
R - věta:
22-38-41

2.3

Dalš íinformace:
Plná zněníR-vět vš ech komponent př ípravku jsou uvedena v bodu 16.
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Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku
Nemá charakter nebezpeč ného př ípravku ve smyslu zá kona č . 356/2003 Sb. a př edpisů jej
prová dějících. Zhodnocenínebezpeč nosti odpovídá i souč asně platným př edpisům Evropské
unie. Je doplněno o údaje z odborné literatury a databá zí.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5

4

Nejzá važnějš ínepř íznivé úč inky na zdravíč lověka př i používá nílá tky/ př ípravku:
Př ípravek nenípodle zá kona č . 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro zdraví
č lověka.
Nejzá važnějš ínepř íznivé úč inky na životníprostř edípř i používá nílá tky/ př ípravku:
Př ípravek nenípodle zá kona č . 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro životní
prostř edí.
Nejzá važnějš ínepř íznivé úč inky z hlediska fyziká lně-chemických vlastnostípř i používá ní
př ípravku:
Př ípravek neníklasifiková n jako hoř lavýnebo oxidujícípodle zá kona č . 356/2003 Sb.
Možné nesprá vné použitílá tky/ př ípravku:
Odpadá .
Dalš íúdaje:
Odpadá .

Pokyny pro prvnípomoc

4.1

Vš eobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotnípotíže nebo v př ípadě pochybnostíuvědomte lékař e a poskytněte
mu informace z tohoto bezpeč nostního listu.
4.2
Př i nadýchá ní:
Č erstvývzduch.
4.3
Př i styku s kůží:
Odložte kontaminované obleč ení. Zasažené č á sti pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem.
V př ípadě př etrvá vajícího podrá žděnívyhledejte lékař skou pomoc.
4.4
Př i zasaženíoč í:
Oš etř eníoč ímá př ednost př ed ostatníprvnípomocí. Př i otevř ených víč ká ch a nejméně
15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víč ky – č istou pokud možno vlažnou tekoucí
vodou. V př ípadě př etrvá vajících obtížívyhledejte odborného lékař e.
4.5
Př i požití:
Vyplá chněte ústa velkým množstvím vody, event. dejte pít vodu po malých douš cích.
Nikdy nevyvolá vejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékař skou pomoc a ukažte obal
nebo etiketu.
4.6
Dalš íúdaje:
4.6.1 Struč ně př íznaky a úč inky - okamžité, zpožděné a dlouhodobé vyvolané expozicí:
Specifické celkové akutnípř íznaky nejsou zná my.
4.6.2 Doporuč enípro lékař skou prvnípomoc:
Léč ba je symptomatická .
4.6.3 Ú daj o umístěníi použitíspeciá lních prostř edků pro prvnípomoc (léků a př ístrojů):
Speciá lníprostř edky nejsou urč eny.

5

Opatřenípro hasebnízásah

5.1

Vhodná hasiva:

5.2
5.3
5.4

Neníhoř lavý. (K hasebnímu zá sahu mohou být použita vš echna běžná
média –CO2, pěna, hasicíprá š ek, vodnímlha)
Nevhodná hasiva:
Nejsou zná ma.
Zvlá š tnínebezpeč í:
Př i požá ru může dochá zet k vzniku oxidu uhelnatého / uhlič itého.
Speciá lníochranné prostř edky pro hasič e: Vhodná ochrana dýchacích cest.
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6

Opatřenív případě náhodného úniku látky nebo přípravku

6.1

6.4

Preventivníopatř enína ochranu osob:
Zamezte vstupu nepovolaným osobá m. Nebezpeč íuklouznutína rozlitém př ípravku.
Postupujte podle pokynů obsažených v kapitolá ch 7 a 8.
Preventivníopatř enína ochranu životního prostř edí:
Větš ímnožstvíkoncentrovaného př ípravku nevypouš tějte do kanalizace. Zabraňte
kontaminaci půdy a vod.
Doporuč ené metody č iš těnía zneš kodnění:
Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (písek, kř emelina), shromá žděte v uzavř ených
ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneš kodňujte v souladu s platnými př edpisy. Zbytky
př ípravku na plochá ch oplá chněte velkým množstvím vody.
Dalš íúdaje:

7

Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku

6.2

6.3

7.1
Pokyny pro zachá zení:
7.1.1 Opatř enípro bezpeč né zachá zenís př ípravkem:
Zamezte kontaktu s oč ima.
7.1.2 Opatř enína ochranu životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá .
7.1.3 Specifické požadavky vč . zaká zaných nebo doporuč ených postupů př i naklá dá nís př ípravkem:
Odpadá .
7.1.4 Ochrana př ed požá rem nebo výbuchem: Odpadá .
Dodržujte běžná bezpeč nostníopatř enípro zachá zenís chemickými př ípravky.
7.2
Skladová ní:
Skladujte v originá lním balenív chladných (0°C/+30°C), suchých a dobř e větraných
prostorech. Minimá lnítrvanlivost od data výroby: 24 měsíců.
Chraňte př ed světlem. Neskladujte společ ně s potravinami a potravin. surovinami.

8
8.1

Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
Expozič nílimity v pracovním ovzduš í:
Př ípravek neobsahuje lá tky, pro něž jsou stanoveny podle nař ízenívlá dy č . 178/2001 Sb.,
v platném znění, koncentrač nílimity v pracovním ovzduš í.

8.2
Omezová níexpozice:
8.2.1 Omezová níexpozice pracovníků: Př i běžném použitíse nevyžaduje.
8.2.1.1.
Ochrana dýchacích orgá nů: Př i běžném používá níse nevyžaduje.
8.2.1.2.
Ochrana oč í: Zamezte styku s oč ima.
8.2.1.3.
Ochrana rukou: Př i běžném používá nínenínezbytná , př íp. vhodné ochranné rukavice.
8.2.1.4.
Ochrana celého těla:
Vhodnýpracovníoděv (dle charakteru vykoná vané prá ce).
8.2.1.5.
Dalš íúdaje vč . vš eobecných hygienických opatř ení: Př i prá ci nejezte, nepijte a nekuř te.
Po prá ci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a oš etř ete vhodným reparač ním krémem.
8.2.2

Omezová níexpozice životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá .
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Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku
o

Skupenství(př i 20 C ):
Barva:
Zá pach / vůně:
o
Hodnota pH ( př i C ):
o
Teplota tá ní/ rozmezíteplot ( C ):
o
Bod varu / rozmezíteplot ( C ):
o
Bod vzplanutí( C ):
Hoř lavost:
Samozá palnost:
Meze výbuš nosti
-hornímez ( obj.% ):
-dolnímez ( obj.%.):
Oxidač nívlastnosti:
o
Tenze par ( př i C ):
o
Specifická měrná hmotnost ( př i C ):
o
Rozpustnost ( př i C ) -ve vodě:
-tucích (specif.oleje):
Rozdělovacíkoeficient n-oktanol/voda:

tekuté
bílá
po parfemaci
o
10,5 ( konc.) ( 20 C )
bod tuhnutí/ pod 0°C
o
nad 100 C
nelze aplikovat
nelze aplikovat
nenísamozá palný
nenívýbuš ný

3

o

1.50 g/cm ( 20 C )
neomezeně mísitelné (20°C)

Nevystavujte teplotá m pod 0°C.

10

Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, kterým je tř eba zamezit:
Př i použitív souladu s jeho urč ením je př ípravek stabilní, nedochá zík rozkladu.
Materiá ly, které nelze použít:
Nesměš ujte s jinými č isticími př ípravky.
Reaguje s kyselinami za vývinu tepla.
Nebezpeč né produkty rozkladu:
Nejsou zná my.

11

Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Př i př iměř eném zachá zenía př i použití, ke kterému je př ípravek urč en, ná m nejsou zná my
žá dné zdravíš kodlivé úč inky.
Komponenty nemajísubchronickýani chronickýúč inek.
Senzibilizace nenístanovena ani pravděpodobná .
Komponenty nejsou klasifiková ny jako karcinogeny ani mutageny ani teratogeny z hlediska
jejich úč inku na č lověka.

12

Ekologické informace o látce nebo přípravku
Na zá kladě surovin obsažených v př ípravku anebo strukturá lně srovnatelných lá tek
se př edpoklá dajíná sledujícíekologické údaje:
Persistence a rozložitelnost:
Př evá žně anorganickýpř ípravek.
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních lá tek obsažených v př ípravku vyhovuje
požadavkům nař ízení648/2004 EEC.
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Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku
Př ípravek spotř ebujte pokud možno v souladu s jeho urč ením.
Obal po vyprá zdněnía důkladném vyplá chnutívodou př edejte k recyklaci.
V př ípadě neupotř ebitelného zbytku př ípravku postupujte podle zá kona o odpadech a podle
prová dějících př edpisů o zneš kodňová níodpadů na zajiš těné sklá dce pro tyto odpady nebo ve
spalovacím zař ízenípro odpady, které bylo pro tento úč el schvá leno.
Informaci o firmá ch zabezpeč ujících odstraněnínespotř ebovaných č á stípř ípravku obdržíte
u místně př ísluš ného pověř eného sprá vního úř adu.

14

Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Př ípravek nenízbožím považovaným za nebezpeč né z hlediska př epravy.

15

Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Klasifikace a označ ová nípř ípravku:
Př ípravek neníklasifiková n jako nebezpeč nýve smyslu zá kona 356/2003 Sb., o chemických
lá tká ch a př ípravcích a o změně některých zá konů, a na obale, etiketě apod. nenítř eba jej
specificky označ ovat.
Vý straž ný symbol:
Odpadá .
R-věty:
Odpadá .
S-věty:
Odpadá .

16

Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku
Př ípravek je urč en pro profesioná lnípoužití.
Bezpeč nostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zajiš těníbezpeč nosti a ochrany zdravípř i prá ci
a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísouč asnému stavu vědomostí
a zkuš enostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy. Nemohou být považová ny za
zá ruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétníaplikaci.
Ú plná zněníR-vět uvedených v bodě 2:
R 22 Zdravíš kodlivýpř i požití.
R 38 Drá ždíkůži.
R 41 Nebezpeč ívá žného poš kozeníoč í.

