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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

 
1.1 Identifikátor výrobku 

 
 8435495820864 AMBI PUR - Čisticí gel na WC s vůní růžového ibišku a růže 750ml  

 
1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené použití 

 
Čistící Gel Na WC. 
Nedoporučená použití: Všechna použití, která nejsou uvedena v této části ani v části 7.3 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  
 
Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v ČR: 

 
Obchodní firma: MARESI Foodbroker s.r.o. 
Sídlo:Hradešínská 1932/60 

101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česká republika 

Tel: +420 233 325 614  

Telefonní číslo: Tel.: +420 233 325 614  
 
Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v EU: 

 
Výrobce: BLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U  
Ctra. Alcalá-Sevilla, Km 1,5 
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla - Sevilla - Španělsko  
Phone.: +34954481200 msds@bluesuncb.com http://www.bluesuncb.com 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 
Lékařská záchranná služba: 155 
Hasiči: 150 
Policie ČR: 158 
 
Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 24 hodin denně 224 919 293; 

224 915 402 
 

 
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
 
Klasifikace tohoto produktu byla provedena v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008. 
Eye Irrit. 2: kategorie 2, H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
2.2 Prvky označení  
 
Piktogram:  

 
 
 
 
 
 
Signální slovo: Varování 

 
Standardní věty o nebezpečnosti: 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
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P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
2.3 Další nebezpečnost 
 
Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
· PBT (perzistentní, bioakumulativní, toxické látky): 
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle Přílohy XIII Nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH). 
· vPvB(vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní látky): 
Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle Přílohy XIII 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

               

 
ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

 
3.1  Látka: Nepoužitelný 
 
3.2 Směsi  
Chemické složení: 
Vodný roztok organických a anorganických sloučenin, povrchově aktivních látek a parfémů. 
V souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 (bod 3) výrobek obsahuje: 
 

Identifikace: Název: Klasifikace: Koncentrace: 

CAS: 68891-38-3 EC: 
500-234-8 Index: Non-
applicable REACH: 01-
2119488639-16-XXXX 

Alcohols, C12-C14, ethoxylated, 
sulphate, sodium salt⁽¹⁾ 

Eye Dam. 1: H318 Způsobuje 
vážné poškození očí.; Skin 
Irrit. 2: H315  Dráždí kůži. 

1 - <5 % 

CAS: 110615-47-9 EC: 
600-975-8 Index: Non-
applicable REACH: 01-
2119489418-23-XXXX 

Lauryl glucoside⁽¹⁾ 
Eye Dam. 1: H318 Způsobuje 
vážné poškození očí.; Skin 
Irrit. 2: H315  Dráždí kůži. 

1 - <5 % 

CAS: 68515-73-1 EC: 
500-220-1 Index: Non-
applicable REACH: 01-
2119488530-36-XXXX 

D-Glucopyranose, oligomers, 
decyl octyl glycosides⁽¹⁾ 

Eye Dam. 1: H318 Způsobuje 
vážné poškození očí. 

1 - <5 % 

 
⁽¹⁾ Látky představující nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, které splňují kritéria stanovená v nařízení (EU) 
č. 2015/830 
Další informace o nebezpečnosti látek najdete v oddílech 11, 12 a 16. 
 

 
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 
4.1 Popis první pomoci  
 
Popis první pomoci: 

Příznaky vyplývající z intoxikace se mohou objevit po expozici, proto v případě pochybností vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte bezpečnostní list tohoto produktu. 
Inhalací: Tento výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při vdechování, avšak v případě 

příznaků intoxikace vyneste postiženou osobu z oblasti expozice a zajistěte čerstvý vzduch. Pokud se příznaky 
zhorší nebo přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při kontaktu s pokožkou: Tento produkt není při kontaktu s pokožkou klasifikován jako nebezpečný. V případě 

kontaktu s pokožkou se však doporučuje odstranit kontaminovaný oděv a obuv, opláchnout pokožku nebo v 
případě potřeby postiženého důkladně osprchovat studenou vodou a neutrálním mýdlem. V případě vážné reakce 
vyhledejte lékaře. 
Při zasažení očí: 

Oči důkladně vyplachujte vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut. Nedovolte, aby si postižená osoba otírala 
nebo zavírala oči. Pokud zraněná osoba používá kontaktní čočky, měly by být vyjmuty, pokud nejsou přilepeny k 
očím, v takovém případě by to mohlo způsobit další poškození. Ve všech případech by po vyčištění měl být co 
nejdříve přivolán lékař. 
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Požitím / aspirací: 

Nevyvolávejte zvracení, ale pokud k tomu dojde, držte hlavu tak, abyste zabránili udušení. Postiženého udržujte v 
klidu. Vypláchněte ústa a hrdlo. 
 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Akutní a opožděné účinky jsou uvedeny v bodech 2 a 11. 
 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Nepoužitelný. 
 

 
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 
5.1 Hasiva: 
Produkt je za normálních podmínek skladování, manipulace a používání nehořlavý. V případě hoření v důsledku 
nesprávné manipulace, skladování nebo použití používejte přednostně polyvalentní práškové hasicí přístroje 
(prášek ABC) v souladu s nařízením o protipožárních systémech.  
NENÍ DOPORUČENO používat jako hasicí prostředek plný proud vody. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 
V důsledku spalování nebo tepelného rozkladu vznikají reaktivní vedlejší produkty, které se mohou stát vysoce 
toxickými a v důsledku toho mohou představovat vážné zdravotní riziko. 
 
5.3 Pokyny pro hasiče:  
V závislosti na rozsahu požáru může být nutné použít úplný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj. V 
souladu se směrnicí 89/654 / ES by měla být k dispozici minimální pohotovostní zařízení a vybavení (protipožární 
přikrývky, přenosná lékárnička, ...). 
 
Další ustanovení: 

Jednejte v souladu s interním havarijním plánem a informačními listy o opatřeních, která je třeba podniknout po 
nehodě nebo jiných mimořádných událostech. Odstraňte všechny zdroje vznícení. V případě požáru ochlaďte 
skladovací nádoby a nádrže na výrobky náchylné ke spalování, výbuchu nebo BLEVE v důsledku vysokých 
teplot. Zabraňte úniku produktů používaných k hašení požáru do vodného prostředí. 
 

 
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Izolujte úniky za předpokladu, že pro osoby provádějící tento úkol neexistuje žádné další riziko. Musí být použity 
osobní ochranné prostředky proti možnému kontaktu s rozlitým produktem (viz část 8). Evakuujte oblast a 
vyhýbejte se těm, kteří nemají ochranu. 
 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Uchovávejte produkt mimo dosah 
kanalizace, povrchových a podzemních vod. 
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 

Rozlitý produkt absorbujte pomocí písku nebo inertního absorbentu a přemístěte jej na bezpečné místo. 
Neabsorbujte do pilin nebo jiných hořlavých absorbentů. V případě jakýchkoli obav týkajících se likvidace se 
obraťte na oddíl 13. 
 
6.4 Odkaz na další oddíly: 
Viz oddíly 8 a 13. 

 

 
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  
7.1.1 Všeobecná doporučení 

Zajistěte dobré větrání. Zabraňte kontaktu s  očima a pokožkou. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. 
Udržujte pracovní místo čisté a v suchu. 
7.1.2 Pokyny pro obecnou hygienu při práci 
Dbejte běžné bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Před přestávkou a po skončení práce s výrobkem si 
dobře umyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při vstupu do oblasti, kde je podáváno 
jídlo, svlékněte pracovní oděv. 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  
Uchovávejte uzavřené v originálních obalech. Skladujte v chladu a suchu.  
 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
 
7.1.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci 
Dodržujte aktuální právní předpisy týkající se prevence průmyslových rizik. Nádoby udržujte hermeticky uzavřené. 
Odstraňte úniky a zbytky pomocí bezpečných metod (část 6). Zabraňte úniku z nádoby. Udržujte pořádek a 
čistotu tam, kde se používají nebezpečné výrobky. 
 
7.1.2 Technická doporučení pro prevenci požárů a výbuchů 

Produkt je za normálních podmínek skladování, manipulace a používání nehořlavý. Doporučuje se přenášet při 
nízkých rychlostech, aby se zabránilo vytváření elektrostatických nábojů, které by mohly ovlivnit hořlavé produkty. 
V části 10 najdete informace o podmínkách a materiálech, kterým je třeba se vyhnout. 
 
7.1.3 Technická doporučení k prevenci ergonomických a toxikologických rizik 
Během procesu nejezte a nepijte, poté si umyjte ruce vhodnými čisticími prostředky. 
 
7.1.4 Technická doporučení k prevenci rizik pro životní prostředí 
Doporučuje se mít absorpční materiál k dispozici v těsné blízkosti výrobku (viz pododdíl 6.3) 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
 
7.2.1 Technická opatření pro skladování 

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě 
 
7.2.2 Obecné podmínky skladování 
Vyvarujte se zdrojů tepla, záření, statické elektřiny a kontaktu s potravinami. Další informace viz pododdíl 10.5 
 
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: 
S výjimkou již uvedených pokynů není nutné poskytovat žádná zvláštní doporučení ohledně použití tohoto 
produktu. 
 

 
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 
8.1 Kontrolní parametry  
Látky, jejichž mezní hodnoty expozice na pracovišti musí být sledovány na pracovišti 
Pro látky obsažené ve výrobku neexistují žádné limity expozice na pracovišti 
 
DNEL (pracovníci): 
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DNEL (populace):

 
 
PNEC: 

 
 
 
8.2 Omezování expozice  
 
8.2.1 Obecná bezpečnostní a hygienická opatření na pracovišti: 

Jako preventivní opatření se doporučuje používat základní osobní ochranné prostředky s odpovídajícím << 
označením CE >> v souladu se směrnicí 89/686 / ES. Další informace o osobních ochranných prostředcích 
(skladování, používání, čištění, údržba, třída ochrany atd.) Najdete v informačním letáku poskytnutém výrobcem. 
Více informací viz pododdíl 7.1. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu představují doporučení, které 
vyžaduje určitou specifikaci služeb prevence pracovních rizik, protože není známo, zda má společnost k dispozici 
další opatření. 
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
Pracovní oděvy: Vyměňte při jakýmkoli poškození. Pro období dlouhodobé expozice produktu pro profesionální / 
průmyslové uživatele se doporučuje CE III, v souladu s předpisy v EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN 
ISO 13688: 2013, EN 464: 1994. 
Protiskluzová pracovní obuv: EN ISO 20347: 2012 
Vyměňte při jakýmkoli poškození. Pro období dlouhodobé expozice výrobku pro profesionální / průmyslové 
uživatele se doporučuje CE III, v souladu s předpisy v EN ISO 20345: 2012 y EN 13832-1: 2007 
Ochrana očí: Noste ochranné brýle s bočnicemi. EN 166:2001 EN ISO 4007:2018.  Zamezte kontaktu s očima. 
Denně čistěte a pravidelně dezinfikujte podle pokynů výrobce. Použijte, pokud existuje riziko stříkání. 
Ochrana rukou: V případě jakýchkoli známek poškození rukavice vyměňte. Při dlouhodobém vystavení výrobku 
profesionálním uživatelům / průmyslovým výrobcům doporučujeme používat rukavice CE III v souladu s normami 
EN 420: 2003 + A1: 2009 a EN ISO 374-1: 2016. 
Další nouzová opatření: 
Nouzová sprcha 
ANSI Z358-1 ISO 3864-1: 2011, ISO 3864-4: 2011 
Stanice na vyplachování očí 
DIN 12899 ISO 3864-1: 2011, ISO 3864-4: 2011 
 
8.2.2 Ochrana dýchacích cest 
Pokud se vytvoří mlha nebo dojde k překročení mezních hodnot expozice na pracovišti, bude nutné použít 
ochranné prostředky. 
 
8.2.3 Specifická ochrana rukou 
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8.2.4 Omezování expozice životního prostředí:  
V souladu s právními předpisy Společenství o ochraně životního prostředí se doporučuje zabránit úniku produktu 
a jeho obalu do životního prostředí. Další informace viz pododdíl 7.1.4 
 
Těkavé organické sloučeniny:  S ohledem na směrnici 2010/75 / EU má tento výrobek následující vlastnosti: 
V.O.C. (Zásobování):   0% hmotnosti 
V.O.C. hustota při 20 ° C:  0 kg / m³ (0 g / l) 
Průměrné číslo uhlíku:   Nepoužitelný 
Průměrná molekulová hmotnost:  Nepoužitelný 
 

 
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÁ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  
Vzhled:    kapalina 
Barva:    průhledný 
Zápach nebo vůně:  charakteristický podle druhu 
Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 

Bod varu při atmosférickém tlaku:  100 ° C 
Tlak páry při 20 ° C:   2350 Pa 
Tlak páry při 50 ° C:   12380,58 Pa (12,38 kPa) 
Rychlost odpařování při 20 ° C:  Nepoužitelný * 
Hustota při 20 ° C:   1038,6 kg / m³ 
Relativní hustota při 20 ° C:  1039 
Dynamická viskozita při 20 ° C:  Nepoužitelný * 
Kinematická viskozita při 20 ° C:  Nepoužitelný * 
Kinematická viskozita při 40 ° C:  Nepoužitelný * 
Koncentrace:    Nepoužitelný * 
pH:     3 
Hustota páry při 20 ° C:   Nepoužitelný * 
Rozdělovací koeficient  
n-oktanol / voda 20 ° C:   Nepoužitelný * 
Rozpustnost ve vodě při 20 ° C:  Nepoužitelný * 
Vlastnosti rozpustnosti:   Nepoužitelný * 
Teplota rozkladu:    Nepoužitelný * 
Bod tání / bod tuhnutí:   Nepoužitelný * 
Výbušné vlastnosti:   Nepoužitelný * 
Oxidační vlastnosti:   Nepoužitelný * 
Bod vzplanutí:    Nehořlavý (> 60 ° C) 
Hořlavost (pevné látky, plyny):  Nepoužitelný * 
Teplota samovznícení:   225 ° C 
Dolní mez hořlavosti:   Nepoužitelný * 
Horní mez hořlavosti:   Nepoužitelný * 
Dolní mez výbušnosti:   Nepoužitelný * 
Horní mez výbušnosti:   Nepoužitelný * 
 
9.2 Jiná informace: 
Povrchové napětí při 20 ° C:  Nepoužitelný * 
Index lomu:    Nepoužitelný * 
 
* Není relevantní vzhledem k povaze produktu, neposkytuje informace o jeho nebezpečnosti. 

 

 
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

 
10.1 Reaktivita: 
Neočekávají se žádné nebezpečné reakce, protože produkt je stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
Viz část 7. 
 
10.2 Chemická stabilita: 
Chemicky stabilní za podmínek skladování, manipulace a používání. 
 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: 

Za stanovených podmínek se neočekávají nebezpečné reakce, které vedou k nadměrným teplotám nebo tlaku. 
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10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: 
Nejsou známé. 
 
10.5 Neslučitelné materiály: 
Vyhněte se silným kyselinám. 
Vyvarujte se alkálií nebo silných zásad. 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 
Konkrétní produkty rozkladu najdete v pododdílech 10.3, 10.4 a 10.5. V závislosti na podmínkách rozkladu se 
mohou uvolňovat komplexní směsi chemických látek: oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý a další organické 
sloučeniny. 

 

 
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Experimentální informace týkající se toxikologických vlastností samotného produktu nejsou k dispozici 
Nebezpečné zdravotní důsledky: 
V případě opakované, dlouhodobé expozice nebo při koncentracích vyšších, než jsou doporučené mezní hodnoty 
expozice na pracovišti, může dojít k nepříznivým účinkům na zdraví v závislosti na způsobech expozice: 
 
A-Požití (akutní účinek): 

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné pro spotřebu. Další informace viz část 3. - Žíravost / dráždivost: Na základě 
dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Obsahuje však látky klasifikované jako nebezpečné pro 
tento účinek. Další informace najdete v části 3. 
 
B-Inhalace (akutní účinek): 

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné při vdechování. Další informace viz část 3. - Žíravost / dráždivost: Na základě 
dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s 
tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
C-Kontakt s pokožkou a očima (akutní účinek): 

- Kontakt s pokožkou: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. Obsahuje však látky 
klasifikované jako nebezpečné pro kontakt s pokožkou. Další informace viz část 3. - Kontakt s očima: Po kontaktu 
způsobuje poškození očí. 
 
D-Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): 

- Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Více informací najdete v části 3. IARC: Coumarin (3); 
Eugenol (3) - Mutagenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje 
látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Další informace viz oddíl 3. - Toxicita pro reprodukci: Na 
základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako 
nebezpečné s tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
E-Senzibilizační účinky: 

- Respirační: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné se senzibilizujícími účinky. Další informace viz část 3. - Kožní: Na základě 
dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s 
tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
F-Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - jednorázová expozice: 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako 
nebezpečné s tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
G-Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - opakovaná expozice: 

- Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Další 
informace viz část 3. - Kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
H-Nebezpečí aspirace: 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna, protože neobsahuje látky klasifikované jako 
nebezpečné s tímto účinkem. Další informace najdete v části 3. 
 
Jiná informace: Nepoužitelný 
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Specifické toxikologické informace o látkách: 

 
 

 
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
12.1. Toxicita 

 
 
 12.2. Perzistence a rozložitelnost 

 
 
12.3. Bio akumulační. 

Žádné údaje o směsi. 
 
12.4 Mobilita v půdě. 

  
 
12.5 Výsledky PBT a vPvB 

Žádná ze součástí není klasifikovaná jako PBT a vPvB. 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Informace nejsou k dispozici. 

 
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
20 01 30   detergenty jiné než uvedené v 20 01 29   Není nebezpečný 
 
13.1 Metody nakládání s odpady  

Druh odpadu (nařízení (EU) č. 1357/2014):  Nepoužitelný 
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Nakládání s odpady (likvidace a vyhodnocení): 
Ohledně postupů vyhodnocení a likvidace v souladu s přílohou 1 a přílohou 2 (směrnice 2008/98 / ES) se poraďte 
s autorizovaným správcem odpadu. Protože pod 15 01 (2014/955 / EC) kódu a v případě, že kontejner byl v 
přímém kontaktu s produktem, bude zpracován stejným způsobem jako skutečný produkt. V opačném případě 
bude zpracován jako nebezpečný odpad. Nedoporučujeme likvidaci s komunálním odpadem. Viz odstavec 6.2. 
 
Předpisy týkající se nakládání s odpady: 
V souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) jsou uvedena komunální nebo státní ustanovení 
týkající se nakládání s odpady 
Legislativa Společenství: směrnice 2008/98 / ES, 2014/955 / EU, nařízení (EU) č. 1357/2014 
 

 
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 
Tento produkt není regulován pro přepravu (ADR / RID, IMDG, IATA) 
 

 
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 
 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsi 
  

Nařízení (ES) č. 528/2012: obsahuje konzervační prostředek k ochraně výchozích vlastností ošetřeného 
předmětu. Obsahuje Alkohol Bencílico. 
Kandidátské látky pro povolení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): Nelze použít 
Látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH („seznam povolení“) a datum zániku: Nelze použít 
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu: Nelze použít 
Článek 95 NAŘÍZENÍ (EU) č. 528/2012: Nepoužije se 
NAŘÍZENÍ (EU) č. 649/2012, pokud jde o dovoz a vývoz nebezpečných chemických produktů: Neaplikovatelné 
 
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech: 

V souladu s tímto nařízením produkt splňuje následující požadavky: 
Tenzidy obsažené v této směsi splňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 648/2004 o 
detergentech. Informace, které to dokazují, jsou k dispozici příslušným orgánům členských států a budou jim 
zobrazeny na přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. 
Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky, < 5% Aniontové povrchově aktivní látky, parfémy (CITRAL). 
 
Seveso III: 
Nepoužitelný 
Omezení komercializace a používání určitých nebezpečných látek a směsí (příloha XVII REACH atd.): 
Nepoužitelný 
Zvláštní ustanovení z hlediska ochrany lidí nebo životního prostředí: 
Doporučuje se používat informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jako základ pro provádění posouzení 
rizik specifických pro pracoviště, aby bylo možné stanovit nezbytná opatření k prevenci rizik pro zacházení, 
používání, skladování a likvidaci tohoto produktu. 
Další právní předpisy: 
Produkt by mohl být ovlivněn odvětvovými právními předpisy 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických 
přípravcích - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech - 
Nařízení Komise (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII - nařízení Komise (ES) č. 551/2009 
ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o 
detergentech za účelem přizpůsobení jeho příloh V a VI (odchylka od povrchově aktivní látky). 
 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Dodavatel neprovedl hodnocení chemické bezpečnosti.  

 
 

 
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

 
Legislativa týkající se bezpečnostních listů: 

Tento bezpečnostní list byl navržen v souladu s PŘÍLOHOU II - Příručka pro sestavování bezpečnostních listů 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení (ES) č. 2015/830) 
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Úpravy související s předchozím bezpečnostním listem, který se týká způsobů řízení rizik: Nepoužitelný 
 
Texty legislativních frází uvedených v oddíle 2: 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
Texty legislativních frází uvedených v oddíle 3: 

Uvedené věty se nevztahují na samotný produkt; slouží pouze pro informativní účely a odkazují na jednotlivé 
složky, které jsou uvedeny v části 3 
 
Nařízení CLP (ES) č. 1272/2008: 

Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí. 
Skin Irrit. 2: H315 - Způsobuje podráždění pokožky. 
 
Postup klasifikace: 

Eye Irrit. 2: Metoda výpočtu 
 
Rady týkající se školení: 

Doporučuje se minimální zaškolení, aby se předešlo průmyslovým rizikům pro zaměstnance používající tento 
výrobek a usnadnili jejich pochopení a interpretaci tohoto bezpečnostního listu a štítku na výrobku. 
 
Hlavní bibliografické zdroje: 

http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu 
 
Zkratky a akronymy: 

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  
IMDG: Kód mezinárodního námořního nebezpečného zboží  
IATA: Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu  
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
COD: Chemická spotřeba kyslíku BSK5: 5denní biochemická spotřeba kyslíku  
BCF: Biokoncentrační faktor  
LD50 : Letální dávka 50  
LC50: Letální koncentrace 50  
EC50: Efektivní koncentrace 50  
Log-POW: rozdělovací koeficient oktanol-voda  
Koc: Rozdělovací koeficient organického uhlíku  
 
Tento bezpečnostní list byl vypracován podle bezpečnostního listu zpracovaného výrobcem usazeným v EU (viz 
oddíl 1) ze dne 13. 5. 2020 
 

http://eur-lex.europa.eu/

