Material Safety Data Sheet (MSDS) Nařízení (EC) č. 1907/2006-REACH Datum vydání : 17.09.2014
Verze: 3.2 (17.09.2014)

BEZPEČNOSTNÍ LIST
REACH Nařízení (EC) č. 1907/2006 –č. 453/2010
Název produktu/Kód
BEETLEFLORE 3DLR DAVANIA
KÓD : 3537

Oddíl I –Produkty a informace o firmě
Výrobce: Vyrobeno ve Francii
Dovozce a prodejce:
StagBEETLE Dr.h.c., Bc. Drahomír Pořízek, (CLCI/USA)
Holická E440,
500 08 Hradec Králové CZECH REPUBLIC
+42 (0) 602584903 info@uklid4u.eu

Emergency Telephone Number
03.83.32.36.36
Centre anti-poison de Nancy.
Praha/Toxikologické infomační středisko TIS
+42 (0) 224 91 92 93 nebo +42 (0) 224 91 54 02
Bratislava/Národné toxikologické informačné
centrum NTIC
+421 2 54 774 166

Oddíl II –Identifikace nebezpečnosti
1. Klasifikace látky nebo směsi v souladu se směrnicemi ES č. 1272/2008 a jejich dodatků
Vážné poškození očí, kategorie 1 (Eye Dam. 1, H318)
Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Přečtěte si doporučení týkající se produktu na této straně.
Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Žádná známá nebo předvídatelná environmentální škoda
v normě podmínek použití.
V souladu se směrnicemi 67/548/EEC, 1999/45 EC a jejich změnami
Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů této strany.
Tato směs nepředstavuje zdravotní riziko s výjimkou možných prahů expozice na pracovišti (viz. odst. 3 a 8)
Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Žádná známá nebo předvídatelná environmentální škoda
v normě podmínek použití.
2. Prvky označení
Směs biocidního detergentu (viz bod 15)
V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jehich
dodatků
GHS05
Identifikátory produktu: EC POLYMER C9-C11
Signalizující slovo : NEBEZPEČÍ
PARETH 8
EC POLYMER C9-C11
PARETH 6
Výstražné pokyny: H318 Způsobuje vážné poškození očí
Bezpečnostní pokyny obecně:
P101 Je-li potřeba lékařská pomoc , mějte nádobu nebo etiketu v ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte štítek.
Bezpečnostní pokyny prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
Bezpečnostní pokyny odpověď:
P305+P351+P338 Přípravek v očích. Několik minut vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a
je to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
3. Další nebezpečnost
Směs neobsahuje žádné látky klasifikované Evropskou chemickou agenturou (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH
jako látky "velmi důležité" (SVHC): http://echa.europa.eu/fr/candidate-list- stůl
Směs nevyhovuje ani kritériím PBT ani vPvB pro směsi v souladu s přílohou XIII nařízení REACH EC 1907/2006

Oddíl III -Složení/ informace o složkách

1. Směsi
Složení
CAS: 68439-46-3
EC: POLYMER
C9-C11 PARETH 8

CAS: 68439-46-3
EC: POLYMER
C9-C11 PARETH 6
INDEX: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
EC:200-578-6
ETHANOL
CAS: 68424-85-1
EC:270-325-2
BENZALKONIUM CHLORIDE

(EC) 1272/2008
GHS07, GHS05
Dgr
Akutní Toxicita 4,
H302
Poškození očí 1,
H318
GHS05
Dgr
Poškození očí 1,
H318
GHS02
Dgr
Flam.Liq. 2, H225

67/548/EHS
Xn
Xn, R22
Xi, R41

GHS07, GHS05,
GHS09
Dgr
Akutní Toxicita 4,
H302
Akutní Toxicita 4,
H312
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Akute 1,
H400
M Acute = 1

C, N
C, R34
Xn, R21/22
N, R50

Poznámka

Xn
Xn, R22
Xi, R41
F
F, R11

%
0˂=x%˂2.5

0˂=x%˂2.5

[1]

0˂=x%˂2.5

0˂=x%˂2.5

Informace o složkách
[1] Látka, pro kterou jsou k dispozici maximální limity expozice na pracovišti

Oddíl IV – Pokyny pro první pomoc
Jako obecné pravidlo, v případě pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vždy volejte lékaře.
NIKDY nevyvolávejte polknutí u osoby v bezvědomí.
1. Popis první pomoci
Při zasažení nebo kontaktu s očima: Důkladně omyjte měkkou čistou vodou po dobu 15min, dokud nejsou oční víčka
otevřené.
Bez ohledu na počáteční stav pacienta se obraťte na oftalmologa a ukažte mu štítek.
Při požití: V případě polknutí, pokud je množství malé, vypláchněte ústa vodou a konzultujte s lékařem.
Udržujte osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek.
Při náhodném požití požádejte lékaře, aby zjistil, zda bude nutné pozorování a nemocniční péče. Ukažte štítek.
2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní a opožděné
Žádné údaje nejsou k dispozici
3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádné údaje nejsou k dispozici

Oddíl V –Požární opatření
Nehořlavé
1. Prostředky hašení
Vhodné hašení
V případě požáru použijte: stříkající vodu nebo vodní mlhu
Pěna
Víceúčelový prášek ABC
BC prášek
Oxid uhličitý CO2
Nevhodné hašení
V případě požáru nepoužívejte: proud vody

2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi
Oheň často vytvoří hustý černý kouř. Expozice rozkladu produktu může být nebezpečná pro zdraví.
Nevdechujte kouř.
V případě požáru mohou vznikat : Oxid uhličitý CO2 a Oxid uhelnatý CO
3. Pokyny pro hasiče
Žádné údaje nejsou k dispozici.

Oddíl VI –Opatření v případě náhodného úniku
1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Prostudujte bezpečnostní opatření uvedená v bodech 7 a 8.
Pro druhé pracovníky
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Pro záchranáře
Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky.
2. Ochrana životního prostředí
Zabraňte úniku nebo úniku nehořlavých absorpčních materiálů, jako je písek, zemina, vermikulit, křemelina
v bubnech pro likvidaci odpadu.
Zabraňte vniknutí materiálu do kanalizace nebo vodních toků.
3. Metody a materiál pro kontaminaci a čištění
Čistíte nejlépe pracím prostředkem, nepoužívejte rozpouštědla.
4. Odkaz na jiné oddíly
Údaje nejsou k dispozici.

Oddíl VII –Zacházení a skladování
Požadavky týkající se skladovacích prostor se vztahují na všechna zařízení, ve kterých je směs zpracovávána.
1. Opatření pro bezpečné zacházení
Po manipulaci vždy umyjte ruce.
Odstraňte kontaminovaný oděv před opětovným použití.
Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách.
V zařízeních, kde se neustále manipuluje se směsí, budou vyžadovány nouzové sprchy a stanice na oči.
Protipožární ochrana:
Zacházejte s dobře větranými prostory.
Zabraňte přístupu neoprávněným osobám.
Doporučené vybavení a postupy:
Osobní ochranu viz. 8
Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku a také bezpečnostní předpisy pro průmysl.
S touto směsí se vždy vyhýbejte kontaktu s očima.
Obaly, které byly otevřeny, musí být opatrně znovu uzavřeny a uloženy ve svislé poloze.
Zakázané vybavení a postupy:
Zákaz kouření, jídla nebo pití v oblastech, kde se směs používá.
2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně případných neslučitelných látek
Žádné údaje nejsou k dispozici.
Úložný prostor:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte obal těsně uzavřený na suchém, dobře větraném místě.
Podlaha musí být nepropustná a musí tvořit sběrnou nádrž tak, aby v případě náhodného rozlití nemohla uniknout
mimo tuto oblast.
Obal:
Vždy uchovávejte v obalech z identického materiálu jako originál.
3. Specifické opatření
Údaje nejsou k dispozici

Oddíl VIII –Omezování Expozice/ Ochrana
1. Kontrolní parametry
Omezování expozice na pracovišti

-ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values,2010):
CAS
TWA:
STEL:
Ceiling:
Definition:
Criteria:
64-17-5
1000 ppm
-Germany _AGW (BAuA –TRGS 900,21/06/2010):
CAS
VME:
VME:
Excess
Notes
3
3
64-17-5
500 ml/m
960 mg/m
2(II)
DFG. Y
-France (INRS-ED984:2008):
CAS
VME –
VMEVLE –ppm:
VLE-mg/m3: Notes:
TMP No:
ppm:
mg/m3
:
64-17-5
1000
1900
5000
9500
84
-UK/WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007):
CAS
TWA:
STEL:
Ceiling:
Definition:
Criteria:
64-17-5
1000 ppm
2. Kontroly expozice
Osobní ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné pomůcky
Piktogramy uvádějí povinnost používat osobní ochranné pomůcky (PPE):

Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a byly řádně udržovány.
Skladujte osobní ochranné prostředky na čistém místě, mimo pracoviště.
Během používání nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte kontaminovaný oděv před opětovným použitím.
Ujistěte se, že je dostatečné
větrání, zejména v uzavřených prostorách.
- Ochrana očí / obličeje
Vyhnout se očnímu kontaktu.
Používejte ochranné brýle určené k ochraně před tekoucími tekutinami
Před manipulací noste ochranné brýle s ochrannými boky podle normy EN166.
V případě vysokého nebezpečí chráňte obličej čelním štítem.
Předepsané skla se nepovažují za ochranu.
Jednotlivci, kteří nosí kontaktní čočky, by si měli při práci užívat brýle na předpis, kde by mohly být vystaveny
působení dráždivých účinků
výpary.
Zajistěte, aby se v zařízeních, kde se s výrobkem manipuluje neustále, nacházely místa pro oči.
- Ochrana rukou
Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s pokožkou noste vhodné ochranné rukavice.
Používejte vhodné ochranné rukavice, které jsou odolné vůči chemickým činidlům podle normy EN374.
Rukavice musí být vybrány podle použití a délky používání na pracovní stanici.
Ochranné rukavice musí být vybrány podle jejich vhodnosti pro danou pracovní stanici: jiné chemické výrobky
s nímž lze manipulovat, nutnou fyzickou ochranou (řezání, pichání, tepelnou ochranu), požadovanou úroveň
obratnosti.
Doporučené typy rukavic:
- nitrilová pryž (butadien-akrylonitrilová kopolymerová pryž (NBR))
Doporučené vlastnosti:
- Nepropustné rukavice podle normy EN374
- Ochrana těla
Pracovní oděv, který nosí personál, musí být pravidelně vypírán.
Po kontaktu s produktem musí být všechny části těla znečištěné.

Oddíl IX –Fyzikální a chemické vlastnosti
1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Obecné informace:
Fyzikální stav
Kapalina
Parfém
Davania
Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH (vodný roztok)
pH:
Interval bodu vzplanutí
Tlak par (50°C)
Hustota
Rozpustnost ve vodě
2. Ostatní informace
Nejsou k dispozici

7 (1%)
7.40 1.
Neutrální
Není relevantní
Není relevantní
1g/cm3
Rozpustný

Oddíl X –Stabilita a reaktivita
1. Reaktivita
Žádné údaje nejsou k dispozici
2. Chemická stabilita
Tato směs je stabilní za doporučených podmínek manipulace a skladování v oddílu 7.
3. Možnost nebezpečných reakcí
Při vystavení vysokým teplotám může směs uvolňovat nebezpečné produkty rozkladu, jako je oxid uhelnatý a oxid
uhelnatý a dioxidu, výparů a oxidu dusíku.
4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vyhýbat se : Mrazu
5. Nekompatibilní materiály
6. Nebezpečné produkty rozpadu
Tepelný rozklad může uvolňovat / tvořit:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)

Oddíl XI –Toxikologické informace
1. Informace o toxikologických účincích
Může mít nevratné účinky na oči, například poškození tkáně v oku nebo závažný fyzický úpadek zraku, který není
plně reverzibilní do konce pozorování po 21 dnech.
Závažné poškození očí je typické destrukcí rohovky, přetrvávající krytinou rohovky a iritídy
1.1. Látky
Akutní toxicita:
BENZALKONIUM CHLORIDE (CAS:68424-85-1)
Orální cesta:
LD50>200 mg/kg
Druh: krysa
C9-C11 PARETH 6 (CAS:68439-46-3)
Orální cesta:
LD50>2000 mg/kg
Druh: krysa
Kožní cesta:
LD50>=2000 mg/kg
Druh: krysa
C9-C11 PARETH 8 (CAS:68439-46-3)
Orální cesta:
LD50=1200 mg/kg
Druh: krysa
Kožní cesta:
LD50>2000 mg/kg
Druh: krysa
Mutagenita zárodečných buněk:
C9-C11 PARETH 6 (CAS:68439-46-3)
Žádný mutagenní efekt.
Mutagenese (in vitro):
Negativní.
1.2. Směs
Nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje o směsi.

Oddíl XII –Ekologické informace
1. Toxicita
1.1. Látky

C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Toxicita pro ryby:
Toxicita vůči korýšům:
Toxicita řas:
C9-C11 PARETH 8 (CAS: 68439-46-3)
Toxicita pro ryby:
Toxicita vůči korýšům:
Toxicita pro řasy:

LC50>=5 mg/l
Doba expozice: 96h
EC50=5.3 mg/l
Doba expozice: 48h
ECr50>1.4 mg/l
Doba expozice: 72h
LC50>11 mg/l
Doba expozice: 96h
EC50>10 mg/l
Doba expozice: 48h
ECr50=47 mg/l
Doba expozice: 72h

Toxicita pro vodní rostliny:
1.2. Směsi
Pro směs nejsou k dispozici žádné údaje o vodní toxicitě.
2. Perzistence a rozložitelnost
2.1. Látky
C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Biologická rozložitelnost

C9-C11 PARETH 8 (CAS: 68439-46-3)
Biologická rozložitelnost

3. Bioakumulační potenciál
3.1. Látky
C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Rozdělovací koeficient oktanol / voda:
Bioakumulace:
C9-C11 PARETH 8 (CAS: 68439-46-3)
Rozdělovací koeficient oktanol / voda:
Bioakumulace:
4. Mobilita v půdě
Žádná data nejsou k dispozici.
5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Žádná data nejsou k dispozici.
6. Jiné nežádoucí účinky
Žádná data nejsou k dispozici.

nejsou k dispozici žádné údaje o
rozložitelnosti, látka se považuje za rychle
nedegradující
nejsou k dispozici žádné údaje o
rozložitelnosti, látka se považuje za rychle
nedegradující

Log Koe>=4.
BCF>=500.
Log Koe>=4.
BCF>=500.

Oddíl XIII –Způsoby zneškodňování
Správné nakládání s odpady směsi a / nebo jejího obalu musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98 / ES.
1. Metody zpracování odpadu
Nevylévejte do kanalizace nebo vodních cest.
Odpad:
Nakládání s odpady se provádí bez ohrožení lidského zdraví, aniž by to poškozovalo životní prostředí, a zejména
bez rizika pro vodu, vzduch, půdu, rostliny nebo zvířata.
Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy, nejlépe prostřednictvím certifikovaného
sběratele nebo firmy.
Nečistěte půdu nebo vodu odpadem, nepokládejte odpad do životního prostředí.
Znečištěné balení:
Prázdný obal úplně vyprázdněte. Uchovávejte štítek (etikety) na kontejneru.
Dejte certifikovanému dodavateli.

Oddíl XIV –Informace pro přepravu
Osvobozeno od přepravní klasifikace a označování.
Dopravní produkt v souladu s ustanoveními ADR pro silnici, RID pro železnici, IMDG pro moře a ICAO / IATA pro
leteckou dopravu
(ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO / IATA 2014).

Oddíl XV –Informace o právních předpisech
1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy / právní předpisy specifické pro látku nebo směs
- informace o klasifikaci a označení uvedené v oddíle 2:
Byly použity následující předpisy:
- Směrnice 67/548 / EHS a její úpravy
- Směrnice 1999/45 / ES a její úpravy
- Nařízení ES 1272/2008 pozměněné nařízením EC 618/2012
- nařízení EU č. 1272/2008 změněné nařízením EU č. 758/2013.
- Informace o kontejnerech:
Žádné údaje nejsou k dispozici.
- Zvláštní ustanovení:
Žádné údaje nejsou k dispozici.
- Označování detergentů (nařízení ES č. 648/2004907/2006):
- méně než 5%: kationtové povrchově aktivní látky
- méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky
- dezinfekční prostředky
- parfémy
- alergenní vonné látky:
(r) -p-mentha-l, 8-dien
alfa-hexylcinnamický aldehyd (hca)
linalool
butylfenylmethylpropion
kumarin
- Označování biocidních přípravků (nařízení 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 a
Směrnice 98/8 / ES):
Název
CAS
%
Typ produktu
BENZALKONIUM CHLORIDE
68424-85-1
7.26 g/kg
02
ETHANOL
64-17-5
14.36 g/kg
02
Výrobek typu 2: Dezinfekční prostředky a algecycidy, které nejsou určeny k přímému použití na člověka nebo zvířata.
2. Posouzení chemické bezpečnosti
Žádná data nejsou k dispozici.

Oddíl XVI – Další informace
Vzhledem k tomu, že uživatelské podmínky uživatele nejsou známy, jsou informace uvedené na tomto
bezpečnostním listu založeny na našich informacích
současnou úroveň znalostí a na vnitrostátní a komunitní předpisy.
Směs nesmí být používána k jiným účelům než uvedeným v kapitole 1 bez předchozího písemného zacházení
instrukce.
Je vždy odpovědností uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření, aby vyhověl zákonným požadavkům a místním
předpisy.
Informace v tomto bezpečnostním listu musí být považovány za popis bezpečnostních požadavků týkajících se směsi
a nikoliv jako záruku jejich vlastností.
V souladu se směrnicemi 67/548 / EEC, 1999/45 / EC a jejich změnami.
Žádné požadavky na označování této směsi.
Název pro označení H, EUH a R uvedených v oddíle 3:
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H312
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození
očí.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.

H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
R 11
Vysoce hořlavý.
R 21/22
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí.
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Zkratky:
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
IMDG: Mezinárodní námořní nebezpečné zboží.
IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy.
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
RID: Předpisy týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Třída ohrožení vody).
GHS05: Koroze

