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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:

KORDA
Kapalný, mírně kyselýč isticípř ípravek
pro sanitá rnízař ízení.
Urč en 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
Na Bojišti 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 %: neiontové povrchově aktivnílá tky
Obsahuje parfém a konzervač níč inidlo (natrium benzoá t).
Dalšísložky: kyselina citrónová , vodou rozpustná rozpouště dla, pomocné lá tky.

2.2

2.3

Přípravek obsahuje tyto nebezpeč né látky:
Chemickýná zev:
Obsah v ( % ):
Č íslo CAS:
Č íslo ES (EINECS):
Symbol nebezpeč nosti:
R - vě ta:

alkoholy, C12-18, ethoxylované
1-<5%
68213-23-0
500-201-8
Xi
36/38

Chemickýná zev:
Obsah v ( % ):
Č íslo CAS:
Č íslo ES (EINECS):
Symbol nebezpeč nosti:
R - vě ta:

propan-2-ol
1-<5%
67-63-0
200-661-7
F, Xi
11-36-67

kyselina citrónová
1-<5%
77-92-9
201-069-1
Xi
36

Dalšíinformace:
Plná zně níR-vě t všech komponent př ípravku jsou uvedena v bodu 16.

Bezpeč nostnílist
podle vyhlá šky č. 231/2004 Sb.
Datum vydá ní:
Datum revize:
Ná zev výrobku:

12. 05 .2004
10. 05. 2007
KORDA

Strana 2/5

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 dě jících. Zhodnocenínebezpeč nosti odpovídá i souč asně platným př edpisů m Evropské
unie. Je doplně no o údaje z odborné literatury a databá zí.

3.5

Nejzá važně jšínepř íznivé úč inky na zdravíč lově ka př i používá nílá tky/ př ípravku:
Př ípravek nenípodle zá kona č . 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpeč nýpro zdraví
č lově ka.
Nejzá važně jšínepř 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. Vě tšímnožstvíkoncentrovaného př ípravku by však mohlo nepř íznivě ovlivnit
vody a ekosystém
Nejzá važně jšínepř íznivé úč inky z hlediska fyziká lně -chemických vlastnostípř i používá ní
př ípravku:
Př ípravek neníklasifiková n jako hoř lavýani jako oxidujícípodle zá kona č . 356/2003 Sb.
Možné nesprá vné použitílá tky/ př ípravku:
Odpadá .
Dalšíúdaje:

4

Pokyny pro prvnípomoc

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotnípotíže nebo v př ípadě pochybností, uvě domte lékař e a poskytně te
mu informace z tohoto bezpeč nostního listu.
4.2
Př i nadýchá ní:
Č erstvývzduch.
4.3
Př i styku s ků ží:
Odložte kontaminované obleč ení. Zasažené č á sti pokožky umyjte studenou vodou (event.
s mýdlem).
4.4
Př i zasaženíoč í:
Ošetř 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,
tekoucívodou. Př iložte event. sterilníobvaz a vyhledejte lékař skou pomoc. Př i výplachu
postiženého oka nesmídojít k zasaženíoka druhého.
4.5
Př i požití:
Vyplá chně te ústa velkým množstvím vody event. dejte pít vodu po malých doušcích.
Nikdy nevyvolá vejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékař skou pomoc a ukažte obal
nebo etiketu.
4.6
Dalšíúdaje:
4.6.1 Struč ně př íznaky a úč inky - okamžité, zpoždě né 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 umístě níi použitíspeciá lních prostř edků pro prvnípomoc (léků a př ístrojů ):
Speciá lníprostř edky nejsou urč eny.
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5

Opatřenípro hasebnízásah

5.1

5.4

Neníhoř lavý. (K hasebnímu zá sahu mohou být použita všechna bě žná
média –CO2, pě na, hasicíprá šek, vodnímlha/tř íšť
). Teplem se rozklá dá .
Nevhodná hasiva:
Nejsou zná ma.
Zvlá štnínebezpeč í:
Př i požá ru mů že dochá zet k vzniku oxidu uhelnatého / uhlič itého.
Produkty hoř enía vyvíjené plyny nejsou hoř lavé.
Speciá lníochranné prostř edky pro hasič e: Vhodná ochrana dýchacích cest.

6

Opatřenív případě náhodné ho úniku látky nebo přípravku

6.1

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:
Vě tšímnožstvíkoncentrovaného př ípravku nevypouště jte do kanalizace. Zabraňte
kontaminaci pů dy, povrchových a podzemních vod.
Doporuč ené metody č iště nía zneškodně ní:
Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (písek, kř emelina), shromá ždě te v uzavř ených
ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneškodňujte v souladu s platnými př edpisy. Zbytky
př ípravku na plochá ch oplá chně te velkým množstvím vody (lze použít i saponá t).
Dalšíúdaje:
Př i úniku velkých množstvíinformujte hasič e, policii popř . jinýmístně kompetentníorgá n.

5.2
5.3

6.2

6.3

6.4

7

Vhodná hasiva:

Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku

7.1
Zachá zení:
7.1.1 Opatř enípro bezpeč né zachá zenís př ípravkem: Př i obvyklém použitíodpadá .
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 bě žná bezpeč nostníopatř enípro zachá zenís chemickými př ípravky.
7.2
Skladová ní:
Skladujte v originá lním balenív chladných (0-30°C), suchých a dobř e vě traných
prostorech. Minimá lnítrvanlivost: 24 mě síců od data výroby.
Chraňte př ed svě tlem. Neskladujte společ ně s potravinami a veteriná rními premixy.

8
8.1

Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
Expozič nílimity v pracovním ovzduší:
Př ípravek obsahuje lá tky, pro ně ž jsou stanoveny podle nař ízenívlá dy č . 178/2001 Sb., v platném
zně ní, koncentrač nílimity v pracovním ovzduší:
2-propanol

č . CAS: 67-63-0

PEL: 500 mg/m

3

NPK-P: 1000 mg/m

3

8.2
Omezová níexpozice:
8.2.1 Omezová níexpozice pracovníků : Osobníochranné pracovníprostř edky:
8.2.1.1.
Ochrana dýchacích orgá nů : Odpadá .
8.2.1.2.
Ochrana oč í: Zamezit styku s oč ima. (Používejte ochranné brýle tě sně př iléhající
k oblič eji.)
8.2.1.3.
Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice.
8.2.1.4.
Ochrana celého tě la: Vhodnýpracovníodě v. (dle charakteru vykoná vané prá ce).
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8.4

Dalšíúdaje vč . všeobecných hygienických opatř ení:
Př i prá ci nejezte, nepijte a nekuř te. Po prá ci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetř ete
vhodným reparač ním krémem.
Omezová níexpozice životního prostř edí: Př i obvyklém použitíodpadá .

9

Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku

8.3

o

Skupenství(př i 20 C ):
Barva:
Zá pach / vů ně :
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 výbušnosti
-hornímez ( obj.% ):
-dolnímez ( obj.%.):
Oxidač nívlastnosti:
o
Tenze par ( př i C ):
o
Hustota ( př i C ):
o
Rozpustnost ( př i C ) -ve vodě :
-tucích (specif.oleje):
Rozdě lovacíkoeficient n-oktanol/voda:

10

kapalné
zelena
př íjemně svě ží(jablkovo-citrónová )
5.0 (koncentrá t, 20°C)
o

do 100 C nevzplane (vodnýroztok)
nehoř lavý
nenísamozá palný

3

o

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

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:
Odpadá .
Nebezpeč né produkty rozkladu:
Př i použitíke kterému je urč en se nerozklá dá .

11

Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Př i př imě ř eném zachá zenía př i použití, ke kterému je př ípravek urč en, ná m nejsou zná my
žá dné zdravíškodlivé úč inky.
Komponenty nemajísubchronickýani chronickýúč inek.
Senzibilizace nenístanovena ani pravdě podobná .
Komponenty nejsou klasifiková ny jako karcinogeny ani mutageny ani teratogeny z hlediska jejich
úč inku na č lově ka.
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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:
Organické komponenty obsažené v př ípravku jsou minimá lně z 60% (BOD/COD) nebo
70% (DOC bě hem 28 dní) biologicky rozložitelné (metodika OECD 301 A-E).

13

Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku
Př ípravek spotř ebujte pokud možno v souladu s jeho urč ením.
Obal po vyprá zdně nía dů kladném vyplá chnutívodou př edejte k recyklaci.
V př ípadě neupotř ebitelných zbytků př ípravku postupujte podle zá kona o odpadech a podle
prová dě jících př edpisů o zneškodňová níodpadů na zajiště né 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 odstraně nínespotř ebovaných č á stípř ípravku obdržíte
u místně př íslušného pově ř eného sprá vního úř adu.

14

Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Př ípravek nenípoklá dá n za zbožínebezpeč 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 změ ně ně kterých zá konů , a na obale, etiketě apod. nenítř eba jej takto
specificky označ ovat.
Vý straž ný symbol:
Neuvá díse.
R-věty:
Neuvá díse.
S-věty:
Neuvá díse.

16

Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku
Př ípravek je urč en pro profesioná lnípoužití.
Bezpeč nostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zajiště níbezpeč nosti a ochrany zdravípř i prá ci
a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísouč asnému stavu vě domostí
a zkušenostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy. Nemohou být považová ny za
zá ruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétníaplikaci.
Ú plná zně níR-vě t uvedených v bodě 2:
R 11
Vysoce hoř lavý.
R 36
Drá ždíoč i.
R 38
Drá ždíků ži.
R 67
Vdechová nípar mů že způ sobit ospalost a zá vratě .

