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Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
Obchodní název sm si:

1.2

SEPT AN

Koncentrovaný prost edek pro dezinfekci nástroj a p edm
a komunální sfé e
Biocidní p ípravek PT 2
Nejsou specifikována.

ve zdravotnictví

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

Náb eží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník, CZ

Identifika ní íslo:
Telefon:

475 496 37
+ 420 313 513 961

Odpov dná osoba:

Ing. Zden k Fišer

MPD plus spol. s r. o.

fiser.z@mpd.cz

Telefonní íslo pro naléhavé situace
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

2.1

Klasifikace látky nebo
sm si

2.2

Prvky ozna ení

Podle sm rnice 1999/45/EC (zákona 350/2011 Sb.) je sm s klasifikována jako:
Xn (Zdraví škodlivý), Xi (Dráždivý), R 20/22 Zdraví škodlivý p i vdechování a p i
požití, R 37/38 Dráždí o i a dýchací orgány, R 40 Podez ení na karcinogenní
inky. R 41 Nebezpe í vážného poškození o í, R 42/43 M že vyvolat
senzibilizaci p i vdechování a styku s k ží, R 68 Možné nebezpe í nevratných
ink .
Podle sm rnice 1999/45/EC (zákona 350/2011 Sb.).

Symbol:

R 20/22
R 37/38
R 40
R 41
R 42/43
R 68
S2
S 23
S 24
S 26

Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý p i vdechování a p i požití
Dráždí dýchací orgány a k ži
Podez ení na karcinogenní ú inky
Nebezpe í vážného poškození o í.
že vyvolat senzibilizaci p i vdechování a styku s k ží
Možné nebezpe í nevratných ú ink .
Uchovávejte z dosahu d tí
Nevdechujte plyny/aerosoly
Zamezte styku s k ží
i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou
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pomoc.
i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím vody.
Používejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice.
i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo
ozna ení

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

3.

SEPT AN

Na sliznice, o ní spojivky a pokožku p sobí dráždiv . Zvláš nebezpe ný je pro
i. Je zdraví škodlivý zejména p i požití. M že být p inou kožní i respira ní
alergie.
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 a
sm rnice 98/8 ES
(BPD):

ípravek obsahuje: Glutardialdehyd 5g/100g, Glyoxal 8g/100g, Formaldehyd
3g/100g, Kvarterní amóniové slou eniny, benzyl-C12-16-alkyldimetyl chlorid
4g/100g,
5 – 15% neionogenní tenzidy, d-limonen, parfém

3.2 Sm si
Chemický název
složky

Obsah [ %]
hm.

Identifika ní ísla

Klasifikace podle sm rnice
67/548/EHS
Xn, Xi
R-v ty: 22-41

–
Indexové
68131-39-5
CAS
ES
polymer
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H302, Acute Tox. 4 \ H 318 Eye Dam. 1
T, N
605-022-00-X
Indexové
Glutardialdehyd
R-v ty: 23/25-34-42/43-50
111-30-8
6
CAS
203-856-5
ES
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H 314, Skin Corr. 1B \ H331, Acute Tox. 3
H 301 Acute Tox. 3 / H 334 Resp.Sens. 1 \ H 317 Skin Sens. 1 \ H 400 Aqutic Acute 1 \ H 290 Met. Corr 1
605-016-00-7 Xn
Indexové
Glyoxal
R-v ty: 20-36/38-43-68
107-22-2
10
CAS
203-474-9
ES
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H 332, Acute Toxic 4 \ H 319 Eye Irrit. 2
H315 Skin Irrit 2 \ H 317 Skin Sens. 1 \ H341 Muta.2
–
Alkyl (C12 – C 16)C, N
Indexové
68424-85-1
R-v ty: 21/22-34-50
1,5
CAS
benzyldimethyl270-325-2
ES
amoniumchlorid
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H312, Acute Tox.4 \ H 302 Acute Tox. 4
H 314 Skin Corr. 1C \ H 400, Aquatic Acute 1
Ethoxylovaný mastný
alkohol

8

605-0001-00-5
Indexové
T,C,Xn
50-00-0
CAS
R-v ty: 23/24/25-34-40-43
200-001-8
ES
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): ): H 314, Skin Corr. 1B \ H331, Acute Tox. 3
H 301 Acute Tox. 3 \ H 311 Acute Tox. 3 \ H 351 Carc.2 \ H 317 Skin Sens. 1
Xi
Pyrofosfát draselný
1
Indexové
Formaldehyd

3
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CAS
7320-34-5
R-v ty: 36
ES
230-785-7
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H302, Acute Tox. 4 \ H 319, Eye Dam 1
Xi
Indexové
77-92-9
Kyselina citrónová
<2
CAS
R-v ty: 36
201-069-1
ES
Klasifikace podle na ízení ES 1272/2008 (CLP): H 312, Eye Irrit. 2
Plné zn ní R- a H-v t najdete v oddíle 16. [1] Pro látku jsou ur eny expozi ní limity podle na ízení vlády . 361/2007
Sb. uvedené v oddíle 8 tohoto bezpe nostního listu.

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

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

4.3

i bezv domí umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku s mírn
zaklon nou hlavou, nepodávejte nic ústy, zabra te podchlazení a vyhledejte
léka skou pomoc. Projeví-li se vážné zdravotní potíže, v p ípad pochybností nebo
i bezv domí zajist te léka skou pomoc a poskytn te jí informace z tohoto
bezpe nostního listu.
Dopravte postiženého na erstvý vzduch a zajist te t lesný i duševní klid.
Nenechejte prochladnout. P i zástav dechu, nebo nepravidelném dýchání zahajte
um lé dýchání. P etrvává-li drážd ní nebo jiné celkové p íznaky vyhledejte
léka skou pomoc.
Okamžit odložte veškeré kontaminované oble ení. Zasažené ásti pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou k ži steriln ošet ete. P i
etrvávajícím drážd ní nebo p i známkách poleptání vyhledejte léka skou pomoc.
i promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejmén
15 minut p i násiln otev ených ví kách a vyhledejte léka skou pomoc.
Postiženého umíst te v klidu. Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu,
že postižený je p i v domí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodlen vyhledejte
léka skou pomoc a ukažte toto ozna ení, nebo etiketu.
V pop edí místních p íznak stojí kožní drážd ní. Lé ba je symptomatická.
Jsou závislé na dob p sobení.
Nejsou stanoveny.

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 uvol ují toxické plyny. Vdechování zplodin požáru (nap .
vyplývající z látky nebo aldehyd , oxidu uhelnatého, oxidu uhli itého) m že vyvolat závažné
poškození zdraví.
sm si

5.3

Pokyny pro hasi e

i požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izola ní p ístroj), pop .
celot lovou ochranu.
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6.

Opat ení v p ípad náhodného úniku

6.1

Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
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
Zabra te rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prost edí, p edevším do vodních tok .

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
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).

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 . Nesmí p ijít do styku se siln redukujícími látkami.

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,
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
Koncentrovaný prost edek pro dezinfekci a išt ní ploch a p edm

.

8.

Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

8.1

Kontrolní parametry
Chemický název
Glutaraldehyd
Formaldehyd

8.2

íslo CAS
111-30-8
50-00-0

-3
PEL [mg.m ]

NPK-P [mg.m-3]

0,2
0,5

0,4
1

Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovník
Maska s odpovídajícím filtrem ve špatn
v tratelném prost edí. Za
Ochrana dýchacích cest:
normálních podmínek odpadá. Nádoby s aplik ními roztoky ponechávat
uzav ené.
Rukavice (butylkau uk, polyvinylchlorid min 0,3 mm). Je vhodné zabránit
Ochrana rukou:
kontaktu pokožky i se z ed ným roztokem (žloutnutí pokožky).
Ochrana o í:
Ochranné brýle, obli ejový štít (p edevším p i manipulaci s koncentrátem).
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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
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxida ní vlastnosti

9.2

Další informace

10.

Stálost a reaktivita

10.1

Kapalina, žlutá barva.
Pro prost edek typická v

po aldehydech.

Nestanovena.
4,5 – 6,5.
0 °C.
Cca 100 °C
Odpadá.
Nestanovena.
Sm s není ho lavá.
Odpadá.
Nestanoven.
Nestanovena.
-3
1,3 g.cm , 20 °C.
Neomezen rozpustný ve vod , 20 °C.
Nestanoven.
Odpadá.
Nestanovena. Nad bodem varu.
Nestanovena.
Odpadá.
Nemá oxida ní vlastnosti.

Reaktivita
Nemíchat s jinými látkami, p edevším na báti aktivního kyslíku a chlóru, dále s kyselinami a zásadami.
Reakce m že uvolnit nebezpe né plyny.

10.2

Chemická stabilita
i dodržení podmínek pro skladování a manipulaci je sm s stabilní. Aplika ní roztoky uchovávat v
uzav ených nádobách.

10.3.

Možnost nebezpe ných reakcí

10.4

Podmínky, kterým je t eba zabránit.

že reagovat s adou chemických látek, v n kterých p ípadech i exotermn .
Teplota p es 25 °C, p ímé slune ní a tepelné zá ení zp sobí hn dnutí výrobku.

10.5

Neslu itelné materiály
ípravek nesmí p ijít do styku s redukujícími látkami, s organickými materiály. Nesmí se sm šovat s
dalšími chemickými p ípravky.

10.6.

Nebezpe né produkty rozkladu
i rozkladu m že uvol ovat nebezpe né organické plyny. P i požáru oxidy uhlíku a dusíku.
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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

Chemický název
Ethoxylovaný
mastný alkohol
Alkyl (C12 – C 18)benzyldimethylamoniumchlorid
Gluterdialdehyd

Toxicita sm si

12.2

Perzistence a
rozložitelnost

-1

LD50, oráln , potkan (samci): 2270 mg.kg
LD50, oráln , potkan: 800, 2380 mg.kg-1 (r zní auto i).
LD50, dermáln , potkan: > 2500 mg.kg-1.
LC50, inhala
, potkan, pro plyny a páry (4 hod.): 480
mg.m-3.
Glyoxal
LD50, oráln , potkan: 1100 mg.kg-1.
LD50, dermáln , mor e: 6600 mg.kg-1
Odhadnutá hodnota na základ hodnocení složek je asi 1500 mg.kg-1.
Dráždí k ži a o i. M že zp sobit vážné poškození o í. Pokožka se barví do
žluta a je p i dlouhodobém kontaktu degradována.
Na základ hodnocení složek je možná p i dlouhodobém p sobení na
pokožku, nebo vdechování výpar .
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ dostupných údaj nejsou spln na kritéria pro klasifikaci.
Na základ hodnocení složek nelze vylou it.
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
Ethoxylovaný
mastný alkohol

Toxicita komponent
sm si

Testovaný parametr
-1
LD50, oráln , potkan: 1000 mg.kg .
LD50, oráln , myš: 1179 mg.kg-1.
LD50, oráln , potkan: 400, 550 mg.kg-1 (r zní auto i).

Testovaný parametr: akutní toxicita
LC50 96 hod., ryby: 1-10 mg.l-1.
EC50 48 hod., dafnie: < 1 mg.l-1.
IC50 72 hod., asy : <1 mg.l-1.
Alkyl (C12 – C 18)LC50 96 hod., ryby: 1-10 mg.l-1.
EC50 48 hod., dafnie: < 1 mg.l-1.
benzyldimethylIC50 72 hod., asy : <1 mg.l-1.
amoniumchlorid
LC50 96 hod., ryby (mg.1-1) (Leuciscus indus):
Glutardialdehyd
10 - 100mg.l-1.
EC50 48 hod., dafnie (mg.1-1): 10-100 mg.l-1.
IC50 72 hod., asy (mg.1-1) : 0,1-1mg.l-1.
Testy na vodních/suchozemských organismech nejsou pro sm s k dispozici.
ípravek p i stanoveném zp sobu použití není nebezpe ný pro životní
prost edí. Chronická toxicita sm si ve vodním prost edí je nízká. P ípravek
je po z ed ní možno vypoušt t do kanalizace
Povrchov
aktivní látka spl uje rozložitelnost podle ES 648/2004.
benzalkonium chlorid, glutardialdehy a glyoxal jsou biocidní p ísady podle
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EC 1048/2005. Po z ed ní je p ípravek rychle rozkládán.

12.3

Bioakumula ní
potenciál

12.4

Mobilita v p

12.5
12.6

Výsledky PBT a vPvB
Jiné nep íznivé ú inky

13.

Pokyny pro odstra ování

13.1

Metody nakládání s odpady
Odstra ování sm si

Odstra ování
kontaminovaného obalu

Vzhledem ke složení není pravd podobné hromad ní v životním prost edí.
Ší ení p ípravku v životním prost edí je významné pouze v povrchových
vodách.
Sm s neobsahuje takto identifikované látky.
Nejsou uvedeny.

Malé množství sm si na te vodou a spláchn te do kanalizace. V tší
množství likvidujte v souladu s místními p edpisy spalováním jako
nebezpe ný odpad N 160 305 u odborné organizace.
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 (HDPE). Zne išt né obaly nebo mikrobiologicky
kontaminované obaly se likvidují jako nebezpe ný odpad p edevším ve
spalovn .
Distributor platí zákonný poplatek za likvidaci obalového odpadu

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

Výstražná tabule (Kemler)
Bezpe nostní zna ka

14.5
14.6
14.7

15.

15.1

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

Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.

Informace o p edpisech

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

Na ízení Evropského Parlamentu a Rady . 1907/2006/ES
(REACH) ve zn ní pozd jších zm n, na ízením komise EU
453/2010.
Na ízení Evropského Parlamentu a Rady . 1272/2008/ES
(CLP).
Sm rnice 67/548/EHS, 1999/45/ES.
Na ízení o detergentech 2004/648/ES
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady . ES/98/8 ve
zn ní pozd jších zm n (ES 1048/2005, ES 1451/2007)
Na ízení Evropského Parlamentu a Rady . 1907/2006/ES
(REACH) ve zn ní pozd jších zm n, na ízením komise EU
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453/2010.
Na ízení Evropského Parlamentu a Rady . 1272/2008/ES
(CLP).
Sm rnice 67/548/EHS, 1999/45/ES.
Na ízení o detergentech 2004/648/ES
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady . ES/98/8 ve
zn ní pozd jších zm n (ES 1048/2005, ES 1451/2007)
CZ: 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 342/211 Sb. (o biocidech)
Zákon 102/2001 Sb. (o obecné bezpe nosti výrobk ),
v platném zn ní.
Zákon 185/2001 Sb. (o odpadech), v platném zn ní
zákona . 258/2000 Sb. (o zdraví lidu), v platném zn ní
Povinná informace v technickém listu: Používejte biocidní

ípravky bezpe . P ed použitím si vždy p
údaje na obalu a p ipojené informace o p ípravku.
15.2

Posouzení chemické bezpe nosti

16.

Další informace

te

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:
Eye Dam. Vážné poškození o í/ kategorie1
Eye Irrit.2 Podrážd ní o í, kategorie 2
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4
Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kategorie 3
Skin Corr. 1C Žíravost pro k ži, kategorie 1C
Skin Corr 1B Žíravost pro k ži, kategorie1B
Resp. Sens. 1 Senzibilizace vdechováním, kategorie 1
Skin Sens. 1 Senzibilizace kontaktem s pokožkou, kategorie 1
Carc. 2 Karcinogenní ú inky, kategorie 2
Met. Corr. Možná koroze kov , kategorie 1
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 20 Zdraví škodlivý p i vdechování
R 22 Zdraví škodlivý p i požití
R 34 Zp sobuje poleptání
R 21/22 Zdraví škodlivý p i styku s k ží a p i vdechování
R 23/25 Toxický p i vdechování a p i požití
R 36 Dráždí o i
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R 36/38 Dráždí o i a k ži
R 37/38 Dráždí dýchací organy a k ži
R 41 Nebezpe í vážného poškození o í
R 43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží
R 42/43 M že vyvolat senzibilizaci p i vdechování a p i styku s k ží
R 50 Vysoce toxický pro vodní organizmy
R 68 Možné nebezpe í nevratných ú ink .
H 290 M že být korozivní pro kovy
H 301 Toxický p i požití
H 302 Zdraví škodlivý p i požití.
H 311 Toxický p i styku s k ží
H 312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží
H 314 Zp sobuje t žké poleptání a poškození o í
H 315 Dráždí k ži
H 331 Toxický p i vdechování
H 332 Zdraví škodlivý p i vdechování
H 317 M že vyvolat alergickou kožní reakci
H 318 Zp sobuje vážné poškození o í
H 319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í
H 334 P i vdechování m že vyvolat p íznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H 341 Podez ení na genetické poškození
H 351 Podez ení na vyvolání rakoviny
H 400 Vysoce toxický pro vodní organizmy
e. Pokyny pro školení: Pro aplikaci p ípravku je vhodné provést školení v rozsahu bezpe nostního a
technického listu. 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).

