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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

GREASESTRIP PLUS
Př ípravek pro odstraň ová nímastné ho znečištění
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

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:
<5%: neiontové povrchově aktivnílá tky
Dalšísložky: hydroxid sodný, monoethanolamin, glukoná t sodný, pomocné lá tky a barviva.

2.2

Přípravek obsahuje tyto nebezpeč né látky:
Chemickýná zev:
hydroxid sodný
Obsah v ( % ):
5 - 15 %
Č íslo ES (EINECS):
215-185-5
Symbol nebezpečnosti:
C
R - věta:
35

monoethanolamin
1-5%
205-483-3
Xn
20-36/37/38

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

3

Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku
Má charakter nebezpečné ho př ípravku ve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb. a př edpisů jej
prová dějících. Zhodnocenínebezpečnosti odpovídá i současně platným př edpisům Evropské
unie. Je doplněno o údaje z odborné literatury a databá zí.

3.1.

Nejzá važnějšínepř íznivé účinky na zdravíčlověka př i používá nílá tky/ př ípravku:
C - žíravý
R 34
Způsobuje poleptá ní.

3.2.

Nejzá važnějšínepř íznivé účinky na životníprostř edípř i používá nílá tky/ př ípravku:
Př ípravek nenípodle zá kona č. 356/2003 Sb. klasifiková n jako nebezpečnýpro životní
prostř edí. Většímnožstvíkoncentrované ho př ípravku by mohlo nepř íznivě ovlivnit vody
a ekosysté m.

3.3.

Nejzá važnějšínepř íznivé účinky 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.

3.4.

Možné nesprá vné použitílá tky/ př ípravku: Odpadá .
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Pokyny pro prvnípomoc

4.1

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotnípotíže nebo v př ípadě pochybností, uvědomte lé kař e a poskytněte
mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
4.2
Př i nadýchá ní:
Dopravte postižené ho mimo kontaminované prostř edína čerstvývzduch. Př i
př etrvá vajících obtížích vyhledejte lé kař skou pomoc.
4.3
Př i styku s kůží:
Odložte kontaminované oblečení. Zasažené čá sti pokožky umyjte studenou vodou (event.
s mýdlem). Dle rozsahu poškozeníporaněné místo př ekryjte sterilnígá zou a vyhledejte
lé kař skou pomoc.
4.4
Př i zasaženíočí:
Ošetř eníočímá př ednost př ed ostatníprvnípomocí. Př i otevř ených víčká ch a nejmé ně
15 minut vyplachujte – zejmé na prostory pod víčky – čistou, pokud možno vlažnou,
tekoucívodou. Př iložte event. sterilníobvaz a vyhledejte lé kař skou pomoc. Př i výplachu
postižené ho oka nesmídojít k zasaženíoka druhé ho.
4.5
Př i požití:
Vyplá chněte ústa velkým množstvím vody event. dejte pít vodu po malých doušcích.
Nevyvolá vejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lé kař skou pomoc a ukažte obal nebo
etiketu.
4.6
Dalšíúdaje:
4.6.1 Stručně př íznaky a účinky - okamžité , zpožděné a dlouhodobé vyvolané expozicí:
Specifické celkové akutnípř íznaky nejsou zná my.
4.6.2 Doporučenípro lé kař skou prvnípomoc:
Lé čba je symptomatická .
4.6.3 Ú daj o umístěníi použitíspeciá lních prostř edků pro prvnípomoc (lé ků a př ístrojů):
Speciá lníprostř edky nejsou určeny.

5
5.1

Opatřenípro hasebnízásah

5.4

Neníhoř lavý. (K hasebnímu zá sahu mohou být použita všechna běžná
mé dia –CO2, pěna, hasicíprá šek, vodnímlha). Teplem se rozklá dá .
Nevhodná hasiva:
Nejsou zná ma.
Zvlá štnínebezpečí:
Neníhoř lavý. Př i požá ru může dochá zet k vzniku oxidu uhelnaté ho /
uhličité ho.
Speciá lníochranné prostř edky pro hasiče: Vhodná ochrana dýchacích cest.

6

Opatřenív případě náhodné ho 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. Zabraň te
kontaminaci půdy a vod.
Doporučené metody čištěnía zneškodnění:
Jímejte nehoř lavým savým materiá lem (písek, kř emelina) shromá žděte v uzavř ených
ná dobá ch. Sebranýmateriá l zneškodň ujte 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 kompetentníorgá n.

5.2
5.3

6.2

6.3

6.4

Vhodná hasiva:
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7

Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku

7.1

Zachá zení:

7.2

Skladová ní:

S ná dobami manipulujte a otevírejte je opatrně.
Používejte osobníochranné prostř edky. Nevdechujte aerosol nebo výpary.
Doporučujeme používá níaplikačních pomůcek Ecolab.
Skladujte v originá lním balenív chladných (0°
C/+30°
C), suchých a dobř e
větraných prostorech.
Neskladujte společně s kyselinami a nepoužívejte společnou zá chytnou vanu.
Chraň te př ed světlem. Neskladujte společně s potravinami.

8

Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1

Expozičnílimity: Př i použití, ke které mu je př ípravek určen, nedochá zík př ekročení
limitů výskytu nebezpečných lá tek př edepsaných pro běžná pracoviště.
2-aminoethanol č. CAS: 141-43-5
hydroxid sodný č. CAS: 1310-73-2

3

PEL: 5 mg/m
3
PEL: 1 mg/m

NPK-P: 10 mg/m
3
NPK-P: 2 mg/m

3

8.2

Omezová níexpozice pracovníků: Zamezte styku s očima a kůží.
Osobníochranné prostř edky
Ochrana dýchacích orgá nů: Př i běžné m použitínenínutná .
Ochrana očí: Těsně př ilé hajícíochranné brýle nebo obličejovýštít.
Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice pro prá ci s chemiká liemi z nitrilové nebo butylové
gumy (kategorie III dle EN 374). Zohledněte doporučenívýrobce ohledně
propustnosti a životnosti rukavic a rovněž specifické podmínky na pracovišti.
Ochrana kůže: Vhodnýochrannýoděv a obuv.

9

Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Skupenství(př i 20 °C):
Barva:
Zá pach (vůně):
Hodnota pH (př i °C):
Teplota (rozmezíteplot) tá ní(°C):
Teplota (rozmezíteplot) varu (°C):
Bod vzplanutí(°C):
Hoř lavost:
Samozá palnost:
Meze výbušnosti:
hornímez (% obj.):
dolnímez (% obj.):
Oxidačnívlastnosti:
Tenze par (př i °C):
Hustota (př i °C):
(20°C)
Rozpustnost (př i °C):
- ve vodě:
(20°C)
- v tucích:
(včetně specifikace oleje):
Rozdělovacíkoeficient n-oktanol/voda:
Dalšíúdaje:

kapalné
oranžová
specifický
14 (konc.) (20°C)

nenípoužitelné , vodníroztok
neníhoř lavý

1,080 g/cm

3

zcela rozpustnýve vodě
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Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, kterým je tř eba zamezit:
Př i použití, ke které mu je určen, je př ípravek stabilní.
Lá tky a materiá ly, s nimiž výrobek nesmípř ijít do styku:
Nesměšujte s jinými př ípravky.
Reaguje s kyselinami, dochá zík uvolň ová nítepla. Nebezpečívystř íknutía poleptá ní.
Nebezpečné rozkladné produkty:
Př i použití, ke které mu je př ípravek určen, nedochá zík rozkladu.

11

12

Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Styk s kůží:

Způsobuje poleptá níkůže a sliznic.

Zasaženíočí:

Nebezpečívá žné ho poškozeníočí.

Př i požití:

Poleptá nídutiny ústnía jícnu, nebezpečíperforace jícnu a žaludku.

Dalšíúdaje:

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.

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:
Rozložitelnost:
Lehce odbouratelný: Organické složky obsažené v př ípravku dosahujív testech na snadnou
odbouratelnost (např . OECD 301 A-F) hodnot >= 60% BSB/CSB resp. >=70% DOC-úbytek.
(limity pro klasifikaci ”lehce odbouratelný/leicht abbaubar/ readily degradable”: >=70% DOCúbytek resp. >= 60% BSB/CSB za 28 dní).

13

Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku
Způsoby zneškodň ová nílá tky / př ípravku:
S př ípravkem je tř eba v souladu s místními př edpisy naklá dat jako s nebezpečným
odpadem.
Způsoby zneškodň ová níkontaminované ho obalu:
Zbytky př ípravku použijte pokud možno v souladu s jeho určením.
Obal je po vyprá zdněnía důkladné m vyplá chnutívodou možno př edat k recyklaci.
Informaci o firmá ch zabezpečujících zneškodněníobalů a nespotř ebovaných čá stí
výrobku obdržíte u místně př íslušné ho sprá vního úř adu.
Dalšíúdaje: Př i odvá děníkyselých nebo zá saditých př ípravků do čistírny odpadních vod je tř eba
dbá t na to, aby voda nepř ekračovala rozmezípH 6 – 10, což by mohlo způsobit poruchy
v odpadních kaná lech a biologických čistících zař ízeních.
Nadř azeně platímístnípř edpisy.
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Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Pozemnípř eprava
ADR/RID
Č íslo UN:
Pojmenová nía popis:
Tř ída: 8

1824
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK
Obalová skupina:
II

Vnitrozemská vodnípř eprava
ADN/ADNR
Tř ída: 8
Označenízboží:

Č íslo/písmeno:
Kategorie:

HYDROXID SODNÝ, ROZTOK

Ná moř nípř eprava
IMDG
Tř ída: 8
Č íslo UN: 1824
Lá tka znečišťujícímoř e:
Označenízboží:
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION
Letecká př eprava
ICAO/IATA
Označenízboží:

15
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Tř ída: 8
Č íslo UN: 1824
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

Typ obalu: II

Typ obalu: II

Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Zařazenía označ ení:
Vý straž ný symbol: C žíravý
Obsahuje hydroxid sodný.
R-věty:
R 35
Způsobuje těžké poleptá ní.
S2
Uchová vejte mimo dosah dětí.
S-věty:
S 23
Nevdechujte aerosoly.
S 26
Př i zasaženíočíokamžitě důkladně vyplá chněte vodou a vyhledejte
lé kař skou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodnýochrannýoděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejovýštít.
S 45
V př ípadě nehody, nebo necítíte-li se dobř e, okamžitě vyhledejte
lé kař skou pomoc. (Je-li možno, ukažte toto označení).
S 51
Používejte pouze v dobř e větraných prostorá ch.

16

Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku
Ú plné zněníR-vět uvedených v bodě 2:
R 20
Zdravíškodlivýpř i vdechová ní.
R 35
Způsobuje těžké poleptá ní.
R 36/37/38
Drá ždíoči, dýchacíorgá ny a kůži.
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:

SBD

103665E / 05.01.2006

