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*

íslo verze 1
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ODDÍL 1: Identifikace látky/smČsi a spoleþnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní oznaení: FIXIL Glassiegel Cleaner
· 1.2 Píslušná urená použití látky nebo smsi a nedoporuená použití
V souasné dob nemáme žádné informace o omezení použití. Pokud jsou tyto údaje
jsou k dispozici, jsou zahrnuty v bezpenostním listu.
· Oblast použití
SU22 Profesionální použití: veejná sféra (administrativa, školství, zábavní prmysl,
služby, emeslníci)
SU21 Spotebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veejnost / spotebitelé
· Kategorie produkt
PC35 prací a isticí prostedky (vetn výrobk na bázi rozpouštdel)
· Kategorie uvol ování do životního prostedí
ERC8a Široké použití nereaktivní pomocné látky (bez zalen ní do p edm tu nebo
jeho povrchu, ve vnitních prostorách)
· Použití látky / pípravku

isticí pípravek do koupelen

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpenostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
Schulte Home GmbH & Co KG
Am Lindhövel 1
59846 Sundern/Hachen
Tel.: +49 2935 9653-0
E-Mail: info@schulte.de
www.schulte.de
· Obor poskytující informace: info@schulte.de
· 1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaní stedisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
Nepetržitá lékaská informaní služba pro pípady akutních otrav lidí a zvíat.
Tel.: +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02; Email: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpeþnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo smsi
· Klasifikace v souladu s naízením (ES) . 1272/2008


~
d

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kži.
Eye Irrit. 2 H319 Zpsobuje vážné podráždní oí.

· 2.2 Prvky oznaení
· Oznaování v souladu s naízením (ES) . 1272/2008
Produkt je klasifikován a oznaen podle naízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpenosti GHS07
· Signální slovo Varování
· Nebezpené komponenty k etiketování:
Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalz
· Standardní vty o nebezpenosti
H315 Dráždí kži.
H319 Zpsobuje vážné podráždní oí.

(pokra ování na stran 2)
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· Pokyny pro bezpené zacházení
P101
Je-li nutná lékaská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dtí.
P103
Ped použitím si pette údaje na štítku.
P280
Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302+P352
P I STYKU S KŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou.
Vyjm  te kontaktní  o ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokraujte ve vyplachování.
P332+P313
Pi podráždní kže: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P337+P313
Petrvává-li podráždní oí: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P405
Skladujte uzamené.
P501
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/
národními/mezinárodními pedpisy.
· 2.3 Další nebezpenost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
*

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.2 Chemická charakteristika: Smsi
· Popis:
Vodný p íprava anorganického nehty, oleje, tenzid , emulgátory, a uhlovodík  pro
mechanické obrábní a ištní kovových povrch
· Výrobek obsahuje tyto nebezpené látky:
CAS: 67-63-0
propan-2-ol
< 5%
Indexové íslo: 603-117-00-0
Flam.
Liq.
2,
H225;
Eye
Irrit.
2,
H319;






Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXX STOT SE 3, H336
· Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu
aniontové povrchov aktivní látky, neiontové povrchov aktivní látky
· Dodatená upozornní:
Znní uvedených údaj o nebezpenosti látky je uvedeno v kapitole 16.

<5%

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny: Neprodlen odstranit ásti odv zneistné produktem.
· Pi nadýchání:
Pi potížích zavést lékaské ošetení.
Postarat se o pívod erstvého vzduchu.
· Pi styku s k ží:
Zavést lékaské ošetení.
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobe opláchnout.
· Pi zasažení oí:
Oi s otevenými víky nkolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
Chránit nepoškozené oko.
Zavést lékaské ošetení.
· Pi požití: Nepivodit zvracení, ihned povolat lékaskou pomoc.

(pokra ování na stran 3)
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· 4.2 Nejd ležitjší akutní a opoždné symptomy a úinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaské pomoci a zvláštního ošetení
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: OpatĜení pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest  ikované vodní paprsky. V  tší ohn  zdolat
rozestikovanými vodními paprsky nebo pnou odolnou vi alkoholu.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody
· 5.2 Zvláštní nebezpenost vyplývající z látky nebo smsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 5.3 Pokyny pro hasie
· Zvláštní ochranné prostedky pro hasie:
Nosit dýchací pístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohn.

ODDÍL 6: OpatĜení v pĜípadČ náhodného úniku
· 6.1 Opatení na ochranu osob, ochranné prostedky a nouzové postupy
Starat se o dostatené vtrání.
Nosit ochrannou výstroj. Nechránné osoby se nesmí pibližovat.
· 6.2 Opatení na ochranu životního prostedí: Zedit velkým množstvím vody.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro ištní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štrkový písek, pojidla kyselin, universální
pojidla, piliny).
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Neuvolní se žádné nebezpené látky.
Informace o bezpenému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranní viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatení pro bezpené zacházení
Na pracovišti zabezpeit dobré vtrání a odsávání.
· Upozornní k ochran ped ohnm a explozí:
Obvyklá opatení preventivní protipožární ochrany.

· 7.2 Podmínky pro bezpené skladování látek a smsí vetn nesluitelných látek
a smsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Uchovávejte mezi následujícími teplotami: -5 až 40 ° C (23 až 104 ° F). Skladujte v
souladu s místními p edpisy. Uchovávejte pouze v p vodním obalu. Chra te p ed
p ímým slune ním sv tlem. Pouze v suchu, chladném a dob e v traném Udržujte
oblasti. Kontejner je utsnn a uzaven až do použití držet. Peliv uzavete a ukládejte
nádoby, které byly otev  eny, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neozna  ených
nádobách. na Zabrate kontaminaci životního prostedí pomocí vhodných nádob.
(pokra ování na stran 4)
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· Upozornní k hromadnému skladování:
Skladovat oddlen od potravin.
Skladovat oddlen od holavých látek.
· Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšn uzavenou.
· 7.3 Specifické konené / specifická konená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostĜedky
· Technická opatení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:
67-63-0 propan-2-ol
NPK Krátkodobá hodnota: 1000 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 500 mg/m3
I
· Další upozornní: Jako podklad sloužily pi zhotovení platné listiny.
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostedky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpenostní pedpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana rukou:
V  innostech s produktem nebo z ed ném pracovního roztoku je riziko kontaktu s
rukama (nap. plnní, postik), tak nosit vhodné a odolné rukavice pi tchto innostech
se doporuuje.
· Materiál rukavic
Butylkauuk
Fluorkauuk (viton)
Nitrilkauuk
chloroprenový kauuk
Rukavice z PVC
Správný výbr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se
liší podle výrobce.
· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p  esné  asy pr  niku materiálem
ochranných rukavic.
· Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu: Nitrilkauuk
· Na ochranu ped postíkaním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Nitrilkauuk
· Ochrana oí:
V innostech s produktem nebo zedném pracovního roztoku je riziko kontaktu s oima
(nap. plnní, st íkání), takže na sob tsn piléhající ochranné brýle podle SN EN
166 je doporueno.
· Ochrana k že: není nutné
CZ

(pokra ování na stran 5)
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Skupenství:
Kapalná
Barva:
Jasná
· Zápach:
Mže se rozpoznat
· Prahová hodnota zápachu:
Není ureno.
· Hodnota pH pi 20 °C:

1,7

· Zmna stavu
Bod tání/bod tuhnutí:
Poátení bod varu a rozmezí bodu
varu:

0 °C

· Bod vzplanutí:

65 °C

· Holavost (pevné látky, plyny):

Nedá se použít.

100 °C

· Teplota rozkladu:

Není ureno.

· Teplota samovznícení:

Produkt není samozápalný.

· Výbušné vlastnosti:

U produktu nehrozí nebezpeí exploze.

· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:

nepoužitelný
nepoužitelný

· Tlak páry pi 20 °C:

23 hPa

· Hustota pi 20 °C:
· Relativní hustota
· Hustota páry:
· Rychlost odpaování

· Rozpustnost ve / smsitelnost s
vod:

1,005 g/cm3
Není ureno.
Není ureno.
Není ureno.
Úpln mísitelná.

· Rozdlovací koeficient: n-oktanol/voda: Není ureno.
· Viskozita:
Dynamicky:
Kinematicky:
· Obsah edidel:
Organická edidla:

Obsah netkavých složek:
· 9.2 Další informace

Není ureno.
Není ureno.
3,0 %
1,0 %
Dalš í r elevantní inf or m ac e nej s ou k
dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokra ování na stran 6)
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· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu pi doporueném zpsobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpených reakcí Žádné nebezpené rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je teba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Nesluitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpené produkty rozkladu:
Nejsou známy žádné nebezpené produkty pi rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických úincích
· Akutní toxicita Následující hodnoty jsou založeny na složkách.
· Zaazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
Oráln
LD50
4570 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
13400 mg/kg (rab)
Inhalováním LC50/4 h 30 mg/l (rat)
· Primární dráždivé úinky:
· Žíravost/dráždivost pro k ži
Dráždí kži.
· Vážné poškození oí / podráždní oí
Zpsobuje vážné podráždní oí.
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Úinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárodených bu kách
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Karcinogenita Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Toxicita pro reprodukci
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.
· Nebezpenost pi vdechnutí
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita:
67-63-0 propan-2-ol
EC50
>1000 mg/l (bacteria)
EC50/48 h 13299 mg/l (daphnia)
EC50/72 h >1000 mg/l (algae)
LC50/96 h 9640 mg/l (fish)
(pokra ování na stran 7)
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· 12.2 Perzistence a rozložitelnost biologicky odbouratelný
· 12.3 Bioakumulaní potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v p d Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Ekotoxické úinky:
· Reakce v istírnách:
· Zp sob testu
Úinná koncentrace
Metoda
Zhodnocení
67-63-0 propan-2-ol
EC10 5175 mg/l (bacteria)
· Další ekologické údaje:
· AOX-upozornní:
Recept neobsahuje žádné p íbuzné látky, které mohou mít vliv na AOX hodnotu
odpadních vod.
· Všeobecná upozornní:
Povrchov aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto pípravku je (jsou) v souladu s kriterii
biodegradability podle Sm rnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující
toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím lenských stát Unie na jejich
pímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepíznivé úinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
*

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraĖování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporuení: Malá množství se mohou deponovat spolen s odpady z domácnosti.
· Evropský katalog odpad
07 00 00 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCES
07 06 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuk  , maziv, mýdel,
detergent, dezinfekních prostedk a kosmetiky
07 06 01* Promývací vody a matené louhy
15 00 00 ODPADNÍ OBALY; ABSORP NÍ INIDLA, ISTICÍ TKANINY, FILTRA NÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODVY JINAK NEUR ENÉ
15 01 00 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 02 Plastové obaly
· Kontaminované obaly:
· Doporuení:
Obaly se mohou po oistní znovu použít nebo zužitkovat jako látka.
Obaly neschopné oistní se musí odstranit stejným zpsobem jako látka sama.
· Doporuený istící prostedek: Voda, pípadn s písadami istících prostedk.

ODDÍL 14: Informace pro pĜepravu
· 14.1 UN íslo
· ADR, ADN, IMDG, IATA

odpadá
(pokra ování na stran 8)
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· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro pepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA
odpadá
· 14.3 Tída/tídy nebezpenosti pro pepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· tída

odpadá

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA

odpadá

· 14.5 Nebezpenost pro životní
prostedí:

Nedá se použít.

· 14.6 Zvláštní bezpenostní opatení pro
uživatele
Nedá se použít.
· 14.7 Hromadná peprava podle pílohy II
úmluvy MARPOL a pedpisu IBC
Nedá se použít.
· UN "Model Regulation":

odpadá

ODDÍL 15: Informace o pĜedpisech
· 15.1 P edpisy týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické
právní pedpisy týkající se látky nebo smsi
· Oznaování v souladu s naízením (ES) . 1272/2008
Produkt je klasifikován a oznaen podle naízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpenosti GHS07
· Signální slovo Varování
· Nebezpené komponenty k etiketování:
Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalz
· Standardní vty o nebezpenosti
H315 Dráždí kži.
H319 Zpsobuje vážné podráždní oí.
· Pokyny pro bezpené zacházení
P101
Je-li nutná lékaská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dtí.
P103
Ped použitím si pette údaje na štítku.
P280
Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302+P352
P I STYKU S KŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou.
Vyjm  te kontaktní  o ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokraujte ve vyplachování.
P332+P313
Pi podráždní kže: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P337+P313
Petrvává-li podráždní oí: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P405
Skladujte uzamené.
P501
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/
národními/mezinárodními pedpisy.
· Rady (ES) . 1907/2006 PÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

(pokra ování na stran 9)
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· 15.2 Posouzení chemické bezpenosti:
Posouzení chemické bezpenosti nebylo provedeno.

(pokra ování strany 8)

ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vdomostí, nepedstavují však záruku vlastností
produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
· Relevantní vty
H225 Vysoce holavá kapalina a páry.
H319 Zpsobuje vážné podráždní oí.
H336 Mže zpsobit ospalost nebo závrat.

· Obor, vydávající bezpenostní list: Abteilung Herstellung
· Zkratky a akronymy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Ho lavé kapaliny – Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro k ži – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vážné poškození o í / podrážd ní o í – Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3





· Zdroje
P ípravky sm rnice (1999/45/EG), sm  rnice o nebezpe ných látkách (67/548/EHG),
REACH na ízení (EG)  . 1907/2006, mycí prost edek na ízení (EG)  . 648/2004,
naízení CLP (EG) . 1272/2008.
· * Údaje byly oproti pedešlé verzi zmnny
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