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1

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

1.1
1.2

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

1.3

Identifikace výrobce:
Ná zev nebo obchodnífirma:
Sídlo:

1.4

CLEAR DRY CLASSIC
Oplachovýpř ípravek pro prů myslové myčky ná dobí

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

Telefonníčíslo pro mimoř á dné situace: Toxikologické informačnístř edisko (TIS)
Klinika nemocíz povolá ní
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:
≥15-<30 %: neiontové povrchově aktivnílá tky
Obsahuje konzervačníčinidlo.
Dalšísložky: vodou rozpustné rozpouštědlo, potraviná ř ské barvivo.

2.2

Př ípravek obsahuje tyto nebezpečné lá tky:
Chemickýná zev:
ethoxylovanýmastnýalkohol
Obsah v ( % ):
5 – 15 %
Č íslo ES (EINECS):
polymer
Symbol nebezpečnosti:
N
R - věta:
50
Chemickýná zev:
Obsah v ( % ):
Č íslo ES (EINECS):
Č íslo CAS:
Symbol nebezpečnosti:
R - věta:

ethoxylovanýmastnýalkohol
5 – 15 %
polymer
Xi
36/38

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

Ú plná zněníR-vět – viz bod 16 bezpečnostního listu.

3

Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku
Př ípravek neníklasifiková n jako nebezpečnýve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb.
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4

Pokyny pro prvnípomoc

4.1

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotnípotíže, zejmé na v př ípadě zasaženíočía požití, vyhledat lé kař e a
př edložit tento bezpečnostnílist.
Př i nadýchá ní:
Č erstvývzduch.
Př i styku s ků ží:
Omýt tekoucívodou a mýdlem. Odložit potř ísněnýoděv. Použít vhodnýreparačníkré m.
Př i zasaženíočí:
Ihned vyplachovat tekoucívodou (po dobu cca 10 min.), př ípadně vyhledat odborné ho
lé kař e.
Př i požití:
Vyplá chnout ústa a vypít 1-2 sklenice vody. Př ípadně vyhledat lé kař skou pomoc.

4.2
4.3
4.4

4.5

5

Opatřenípro hasebnízásah

5.1
5.2
5.3
5.4

Vhodná hasiva:
Voda nebo pěnové hasicípř ístroje.
Nevhodná hasiva:
Nejsou zná ma.
Zvlá štnínebezpečí:
Nenízná mo.
Speciá lníochranné prostř edky pro hasiče: Žá dné mimoř á dné prostř edky.

6

Opatřenív případě náhodného úniku látky nebo přípravku

6.1

Preventivníopatř enína ochranu osob:
Zamezte vstupu nepovolaným osobá m.
Používejte osobníochranné prostř edky. Nebezpečíuklouznutína rozlité m př ípravku.
Postupujte podle pokynů obsažených v kapitolá ch 7 a 8.
Preventivníopatř enína ochranu životního prostř edí:
Většímnožstvíkoncentrované ho př ípravku nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte
kontaminaci pů dy, povrchových a podzemních vod.
Doporučené metody čištěnía zneškodnění:
Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (písek, kř emelina), shromá žděte v uzavř ených
ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneškodněte v souladu s platnými př edpisy. Zbytky př ípravku
na plochá ch oplá chněte velkým množstvím vody (lze použít i saponá t).
Dalšíúdaje:
Př i úniku velkých množstvíinformujte hasiče, policii popř . jinýmístně kompetentní
orgá n.

6.2

6.3

6.4

7

Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku

7.1

Zachá zení:
Opatrná manipulace a otevírá níná dob.
Dá vková nívýhradně prostř ednictvím dá vkovacího zař ízeníEcolab.
Skladová ní:
Skladujte v originá lním balenív chladných, suchých a dobř e větraných prostorech př i
teplotá ch 0°C / +30°C.

7.2
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8

Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1

Expozičnílimity:
Př i použití, ke které mu je př ípravek určen, nedochá zík př ekročenílimitů výskytu
nebezpečných lá tek př edepsaných pro běžná pracoviště.
2-propanol

č. CAS: 67-63-0

PEL: 500 mg/m

3

NPK-P: 1000 mg/m

8.2.1

Omezová níexpozice pracovníků :
Ochrana dýchacích orgá nů : Nenínutná .
Ochrana očí:
Zamezit styku s očima.
Ochrana rukou:
Vhodné ochranné rukavice odolné vů či chemiká liím.
Ochrana ků že:
Vhodnýpracovníoděv.

8.2.2

Omezová níexpozice životního prostř edí:
Dodržujte doporučenýtechnologickýpostup a dá vková ní.

9

Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku
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.%.):
Oxidačnívlastnosti:
o
Tenze par ( př i C ):
o
Hustota ( př i C ):
o
Rozpustnost ( př i C ) -ve vodě:
-tucích (specif.oleje):
Rozdělovacíkoeficient n-oktanol/voda:

10

3

kapalné
modrá
charakteristický
o
6,2 (konc.) (20 C)
o

cca 70 C
Př ípravek nenísamozá palný.

3

o

1,01 g / cm (20 C)
plně rozpustný(20°C)

Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, kterým je tř eba zamezit:
Př i použitív souladu s jeho určením je př ípravek stabilní.
Materiá ly, které nelze použít:
Př i použití, ke které mu je př ípravek určen, nejsou zná my.
Nebezpečné produkty rozkladu:
Př i použití, ke které mu je př ípravek určen, žá dné .

11

Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Př i př iměř ené m zachá zenía př i použití, ke které mu je př ípravek určen, ná m nejsou zná my
žá dné zdravíškodlivé účinky.
Styk s očima:

Př ípravek mů že mírně drá ždit oči. Neníklasifiková n jako drá ždivýve smyslu
zá kona č. 356/2003 Sb.
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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:
Tenzidy obsažené v př ípravku jsou biologicky rozložitelné v souladu s požadavky
směrnice EU 648/2004 o detergentech.

13

Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku
Př ípravek spotř ebujte pokud možno v souladu s jeho určením.
Obal po vyprá zdněnía dů kladné m vyplá chnutívodou př edejte k recyklaci.
V př ípadě neupotř ebitelných zbytků př ípravku postupujte podle zá kona o odpadech a podle
prová dějících př edpisů o zneškodňová níodpadů na zajištěné sklá dce pro tyto odpady nebo ve
spalovacím zař ízenípro odpady, které bylo pro tento účel schvá leno.
Informaci o firmá ch zabezpečujících odstraněnínespotř ebovaných čá stípř ípravku obdržíte
u místně př íslušné ho sprá vního úř adu.

14

Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Z hlediska všech př edpisů o př epravě se nejedná o nebezpečnýpř ípravek.

15

Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Př ípravek neníklasifiková n jako nebezpečnýve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb.

16

Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku
Ú plná zněníR-vět uvedených v bodě 2:
R 11
Vysoce hoř lavý.
R 36
Drá ždíoči.
R 38
Drá ždíků ži.
R 50
Vysoce toxickýpro vodníorganismy.
R 67
Vdechová nípar mů že způ sobit ospalost a zá vratě.
Př ípravek je určen pro profesioná lnípoužití.
Bezpečnostnílist obsahuje údaje potř ebné pro zajištěníbezpečnosti a ochrany zdravípř i prá ci
a ochrany životního prostř edí. Uvedené údaje odpovídajísoučasné mu stavu vědomostí
a zkušenostía jsou v souladu s platnými prá vními př edpisy. Nemohou být považová ny za
zá ruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkré tníaplikaci.
Podklad:
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