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Bezpečnostní list
Podle Nařízení ES 1907/2006

Tuhé smáčedlo Aqua Eco
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název: Tuhé smáčedlo Aqua Eco
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Směs povrchově aktivních látek pro zlepšení hasebních účinků vody
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Společnost:
ProfiPro Company s.r.o.
Antala Staška 2027/77
CZ-1400 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 725810131
E-mail: mecir@deltafire.cz
Internet: www.aquaeco.eu
1.4.: Telefonní číslo pro naléhavé situace: 112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Dráždivost pro kůži (Kategorie 2), H315
Vážné poškození očí (Kategorie 1), H318
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (Kategorie 3), H412
2.2. Prvky označení
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
Piktogram

Signálním slovem Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
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.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.

Doplňkové údaje o nebezpečí žádné
2.3 jiná rizika
Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2. Chemická charakteristika: Směsi
Směs na bázi aniontových surfaktantů a polyglykoletheru.
Nebezpečné složky

Složka

Klasifikace

Koncentrace

Reakční produkt benzosulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-methyl- benzosulfonové kyseliny
a hydroxidu sodného
Eye Dam. 1, H318
EC No.
932-051-8
Skin Irrit. 2, H315
REACH No.
01-2119565112-48
Aquatic Chronic 3, H412
30%-35 %
Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.
Při vdechnutí
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží
Omývejte velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
Při styku s očima
Otevřené oči nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
Při požití
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva - Vhodná hasiva
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
5.3. Pokyny pro hasiče
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte vhodné ochranné prostředky.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Směs mechanicky shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál
zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné prostředky podle odd. 8. Dbejte na platné právní
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte průniku většího množství
tuhého koncentrátu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v původním obalu, na suchém místě k tomu určeném.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Směs slouží pro ošetření hasební vody při požárním zásahu.
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště
Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Před pracovní přestávkou a po skončení práce
si umyjte ruce.
Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí a obličeje
Při běžné manipulaci není nutná, směs je tuhá a kompaktní. Pokud hrozí riziko zasažení očí, použijte ochranné
brýle nebo štít.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky,
materiálu a propustnosti.
Jiná ochrana: Vhodný pracovní oděv. Při znečištění pokožky důkladně omýt.
Kontrola zatížení životního prostředí
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Nenechejte vniknout do kanalizace. Zabraňte
vypuštění do okolního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství:
pevné
Barva:
bílá
Zápach:
charakteristický
pH (při 20 °C):
cca. 8
Změna stavu
Teplota tání:
50 °C
Teplota varu:
není určeno
Bod vzplanutí
není určeno
Nebezpečí exploze
U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Oxidační vlastnosti
Není oxidačním činidlem.
Tenze par:
nedá se použít
Hustota:
není určeno
Rozpustnost ve vodě:
rozpustné
Viskozita / dynamická:
nedá se použít
Viskozita / kinematická: nedá se použít

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
neuvedeno.
10.2 Chemická stabilita
Za normálních podmínek je směs stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek je směs stabilní.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou známy.
10.5 Neslučitelné materiály
Dlouhodobý kontakt směsi s vlhkostí nebo vodou (mimo dobu hasebního zásahu) způsobí její rozmočení a brání
v dalším použití.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje.
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CAS No.

Název
Expozice

Metoda

Hodnota

Druh

Zdroj

Reakční produkt benzosulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-methyl- benzosulfonové
kyselinya hydroxidu sodného
orální

LD50

> 2000 mg/kg

Potkan.

OECD 401

dermální

LD50

> 2000 mg/kg

Potkan.

OECD 402

Primární dráždivé účinky:
· Žíravost/dráždivost pro kůži
Dráždí kůži.
· Vážné poškození očí / podráždění očí
Způsobuje vážné poškození očí.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje.
CAS No.

Název
Vodní toxicita

Metoda

Hodnota

h

Druh

Zdroj

Reakční produkt benzosulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-methyl- benzosulfonové
kyselinya hydroxidu sodného
Acute fish toxicity

LC50

> 1-10 mg/l

96

Cyprinus carpio (Carp)

OECD 203

Acute algae toxicity

ErC50

> 10-100 mg/l

72

Scenedesmus subspicatus

OECD 201

Acute crustacea toxicity

EC50

> 1-10 mg/l

48

Daphnia magna

OECD 202

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Snadno biologicky odbouratelný.
12.3. Bioakumulační potenciál
Není stanoven.
12.4 Mobilita v půdě.
Není stanovena.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Zamezte úniku tuhého koncentrátu ve větším množství do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod anebo
půdy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do
označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu
(specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nesplachovat do kanalizace.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 UN číslo
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
ADR/RID: Není nebezpečným zbožím
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Obalová skupina
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
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14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Data neudána

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tento produkt nebylo prováděno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace
Plný text H-údajů uvedených v oddílech 2 a 3
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
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