BEZPE NOSTNÍ LIST
dle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)

BONARIA DEOBARQUETTE PECHE
Datum vytvo ení: 2. 12. 2008

1.

Datum revize:

Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku

1.1. Identifikace látky nebo p ípravku
Název:
BONARIA DEOBARQUETTE PECHE
íselné ozna ení:
222334/16051334
1.2. Použití látky nebo ípravku
ípravek. Gelový osv žova vzduchu.
1.3. Identifikace spole nosti nebo podniku
První distributor:
Adresa
Tel.
Fax
e-mail

McBride spol. s r.o.
V Olšinách 75/2300, 100 97, Praha 10 - Strašnice
+420 281002274
+420 281002273
info@mcbride.cz

Výrobce:
Adresa
Tel.
Fax
Nouzové tel. íslo

MC BRIDE C.E. ROSPORDEN (YPLON S.A.)
Z.I. de DIOULAN, 29140, ROSPORDEN, FRANCE
+33 (0)2 98 66 95 00
+33 (0)2 98 59 96 00
+33 (0)2 98 66 95 00

Odborn zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní list: info.bl@email.cz
1.4. Telefonní íslo pro naléhavé situace
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575 - nep etržit

2.

Identifikace nebezpe nosti

2.1. Klasifikace látky nebo p ípravku
ípravek není klasifikován jako nebezpe ný ve smyslu zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
2.2. Rizika, která látka nebo p ípravek p edstavuje pro lov ka a životní prost edí
Nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky:
Nep íznivé ú inky na lidské zdraví:
ípravek nep edstavuje žádné riziko pro lov ka.
Nep íznivé ú inky na životní prost edí:
Nep edpokládá se, že m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky v životním prost edí.
Jiná rizika:
-

3.

Složení/informace o složkách

3.1. Obecný popis složek p ípravku
3.2. Látky, které p edstavují nebezpe í pro zdraví nebo životní prost edí
Chemický název látky

Ethoxylovaný mastný alkohol

ES (EINECS)

CAS

Symbol
nebezpe í

R-v ty

Koncentrace
%

-

-

Xn

R41, R22

0 <= x < 2,5

Plné zn ní R v t je uvedeno v bod 16. bezpe nostního listu.
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4.

Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností, uv domte léka e a poskytn te mu informace z tohoto
Bezpe nostního listu.
4.2.

i nadýchání
-

4.3.

i styku s k ží
-

4.4.

i zasažení o í
-

4.5.

i požití
V p ípad požití malého množství p ípravku (mén než jedno sousto) ústa vypláchn te vodou a pora te se
s léka em. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezv domí, zajist te ošet ení v nemocnici a ukažte obal p ípravku
nebo etiketu.

5.

Opat ení pro hašení požár

5.1. Vhodná hasiva
dle okolí požáru
5.2. Hasiva, která z bezpe nostních d vod nelze použít
5.3. Zvláštní nebezpe í zp sobené expozicí látce nebo p ípravku, produkt m ho ení nebo vznikajícím plyn m
5.4. Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e
Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
5.5. Další údaje
-

6.

Opat ení v p ípad náhodného úniku

6.1. Opat ení na ochranu osob
Postupujte podle pokyn , obsažených v kapitolách 7 a 8.
6.2. Opat ení na ochranu životního prost edí
Zabra te kontaminaci p dy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nep ipus te vniknutí do kanalizace.
6.3. Metody išt ní
ípravek mechanicky shromážd te v dob e uzav ených nádobách a odstra te dle bodu 13. Sebraný materiál
zneškod ujte v souladu s místn platnými p edpisy. Místo vy ist te nejlépe saponátem, nepoužívejte rozpoušt dla.
6.4. Další upozorn ní
-

7.

Zacházení a skladování

7.1. Zacházení
Opat ení pro bezpe né zacházení:
Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a ochrann zdraví.
Opat ení na ochranu životního prost edí:
Zabra te úniku p ípravku do životního prost edí. P echovávejte pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu
balení.
7.2. Skladování
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Skladujte v t sn uzav ených obalech na místech k tomu ur ených.
7.3. Specifické/specifická použití
-

8.

Omezování expozice/osobní ochranné prost edky

8.1. Limitní hodnoty expozice
-

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovník
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci. Noste pravideln praný pracovní od v.
Ochrana dýchacích cest
Není nutná.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice z butylkau uku, neoprenu.
Ochrana o í
Není nutná.
Ochrana k že
i zne išt ní pokožky ji d kladn omýt.
8.2.2. Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí, viz bod 6.2.

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Obecné informace
Vzhled
Skupenství:
Barva:
Zápach nebo v :

pasta
-

9.2. Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
pH:
Bod varu:
nespecifikováno
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
<1
Rozpustnost ve vod :
nerozpustný
9.3. Další informace
Bod tání:
Samozápalnost:

-

10. Stálost a reaktivita
10.1. Podmínky, kterých je t eba zabránit
Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní, k rozkladu nedochází.
10.2. Materiály, kterých je t eba se vyvarovat
10.3. Nebezpe né produkty rozkladu
Za normálního zp sobu použití nevznikají.

11. Toxikologické informace
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Akutní toxicita složek p ípravku:
11.1. Nep íznivé inky na zdraví zp sobené expozicí látce nebo p ípravku
Kontakt s pokožkou
Žádné dráždivé ú inky.
Kontakt s o ima
Žádné dráždivé ú inky.
Chronická toxicita
Senzibilizace
Karcinogenita
Mutagenita
Reproduk ní toxicita

Pro p ípravek nestanovena.
Není známo žádné senzibilizující p sobení.
Pro p ípravek nestanovena.
Pro p ípravek nestanovena.
Pro p ípravek nestanovena.

12. Ekologické informace
12.1. Ekotoxicita
Akutní toxicita složek p ípravku pro vodní organismy:
12.2. Mobilita
Není k dispozici.
12.3. Perzistence a rozložitelnost
Není k dispozici.
12.4. Bioakumula ní potenciál
Není k dispozici.
12.5. Výsledky posouzení PBT
Není k dispozici.
12.6. Jiné nep íznivé ú inky
-

13. Pokyny pro odstra ování
13.1. Vhodné metody likvidace látky/p ípravku a jakéhokoli zne išt ného obalu
Postupujte podle p edpis o zneškod ování zvláštních odpad na zajišt né skládce pro tyto odpady nebo ve
spalovacím za ízení pro nebezpe né odpady (Zákon .185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
Materiál/p ípravek/zbytky:
Druh odpadu
Název odpadu
20 01 99
Další frakce jinak blíže neur ené

Kategorie odpadu

Zne išt ný obalový materiál:
Druh odpadu
15 01 02
Plastové obaly

Kategorie odpadu

Název odpadu

Obaly po vymytí vodou odstra ujte dle platných p edpis . Obaly je možno energeticky využít ve spalovn odpad
nebo ukládat na skládce p íslušného za azení. Dekontaminované plastové obaly je nutno p edevším nabídnout
k recyklaci.
13.2. Právní p edpisy o odpadech
Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní.
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech v platném zn ní.
Vyhláška . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad v platném zn ní.
Vyhláška . 381/01 Sb., katalog odpad v platném zn ní.
Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

14. Informace pro p epravu
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ADR – silni ní p eprava, RID – železni ní p eprava
IMDG –

eprava po mo i:

ICAO/IATA – letecká p eprava:

15. Informace o p edpisech
15.1. Posouzení chemické bezpe nosti
Posouzení o chemické bezpe nosti nebylo zatím provedeno.
15.2. Informace k ochran zdraví, bezpe nosti a ochran životního prost edí, které musí být uvedeny na štítku
ípravek nemusí být ve dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní
pozd jších p edpis a dle jeho provád cích p edpis na etiket ozna en.
Výstražný symbol:

-

Nebezpe né látky:

-

R- ty:
S- ty:
Ozna ení specifického nebezpe í
Ozna ení pro aerosolová balení
15.3. Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prost edí na úrovni Spole enství
Sm rnice EU 67/548/EWG nebo 1999/45/EG, na ízení 1907/2006/ES (REACH).
15.4. Vnitrostátní právní p edpisy provád jící tato ustanovení a další vnitrostátní p edpisy použitelné pro tento
ípad
Zákon . 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláška .
232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o
zm
n kterých zákon , týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických
ípravk , ve zn ní pozd jších p edpis .
Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o
zdraví lidu v platném zn ní. Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní. Vyhláška .
56/1997 Sb., obsluha asového rozmezí preventivních prohlídek v platném zn ní.
Vyhláška . 355/2002 Sb. v platném zn ní ( . 509/2005 Sb.), o emisních limitech.
SN 65 0201 - Ho lavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška . 246/2001 Sb., o požární prevenci.

16. Další informace
16.1. Plné zn ní R- t uvedených v bod 2 a 3
R22
Zdraví škodlivý p i požití
R41
Nebezpe í vážného poškození o í
16.2. Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporu eným zp sobem použití, povinnými ochrannými prost edky, první pomocí a
zakázanou manipulací s p ípravkem.
16.3. Doporu ená omezení použití
Výrobek nesmí být bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému ú elu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je
odpov dný za dodržování všech souvisejících p edpis na ochranu zdraví.
16.4. Další informace
16.5. Zdroje nejd ležit jších údaj použitých p i sestavování bezpe nostního listu
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Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1907/2006 (REACH), sm rnice 67/548/EHS ve zn ní pozd jších
edpis a 1999/45/ES, seznam závazn klasifikovaných látek dle vyhlášky .232/2004 Sb. v platném zn ní, údaje
spole nosti nebo podniku, databáze nebezpe ných látek.
Originál bezpe nostního list od výrobce z 10-07-2007.
Prohlášení:
Bezpe nostní list obsahuje údaje pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany životního prost edí.
Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Dovozce není
zodpov dný, za jakékoliv poškození, které m že být zp sobeno nesprávným použitím p ípravku.

Vypracovala: Ing. Martina Stoszková
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