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Název výrobku: 
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ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
 
1. 1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název KOLORADO WC COLOUR FOREST GREEN, KOLORADO WC 

COLOUR FOREST GREEN, 2PCS 

KOLORADO WC COLOUR OCEAN BLUE, KOLORADO WC 
COLOUR OCEAN BLUE, 2PCS 

Číslo CAS Pro směsi se neužívá. 
Číslo ES Pro směsi se neužívá. 
Registrační číslo REACH Pro směsi se neužívá. 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo 
směsi a nedoporučená použití 

Toaletní blok do nádržky WC. 
Nedoporučená použití: Jiná  než učené použití. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Výrobce HAL Sp. z o.o Phone.: - Fax:  
Adresa ul. Spokojna 8 05-532 Baniocha - Mazowieckie - Polska 
Telefon +48227366820 
Fax +48227366828 
Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby 
odp. za  bezp. list 

bezpieczenstwo@hal.com.pl 

Na trh v ČR uvádí Cleanex Trade, spol. s r. o. 
Adresa Táboritská 880/14, 130 00  Praha 
Telefon  +420 734 706 977 
Fax +420 547 385 264 
Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby 
odp. za  bezp. list 

Odp. za vydání BL na území ČR: info@cleanextrade.cz 
Odp. za zprac. české verze: jpokoj@seznam.cz 

Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby 
odp. za  bezp. list 

Vydavatel české verze BL: zechmeisterova@rematiptop.cz 
Zpracovatel české verze BL: jaromir.pokoj@topenvi.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
 

Toxikologické informační středisko v Praze 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Tel. +420 224 919 293, +420  224 915 402 (nepřetržitá služba) 

 
ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 
2.1 Klasifikace látky nebo  
směsi 

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP: 
Kategorie nebezpečnosti: 
Aquatic Chronic 3: Nebezpečný pro vodní prostředí (chronický), kat. 3, H412  
Eye Dam. 1:Vážné poškození očí / podráždění očí, kat. 1, H318  
Skin Irrit. 2; H315:  Žíravost / dráždivost pro kůži: kat. 2 
 
Věty o nebezpečnosti: 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H315 Dráždí kůži. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2 Prvky označení  

Symbol: GHS05 

 
Signální slovo: Nebezpečí 

Obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli 

H-věty  
(standardní věty o nebezpečnosti):  
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H315 Dráždí kůži. 

P-věty:  
(Pokyny pro bezpečné zacházení 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  brýle/obličejový 
štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
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 ve schváleném zařízení pro nakládání s odpady 
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Doplňující údaje na štítku: Neuvádějí se.  

Poznámka: 
Údaje k označování výrobku vyplývající z jiných předpisů viz odd. 15. 
2.3 Další nebezpečnost Podle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), tento výrobek nesplňuje kritéria pro  PBT 

a vPvB - látky. 

 
ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky Nevyplňuje se. 
3.2 Směsi Směs sestávající  z aniontových a neionogenních saponátů. 
Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí 

Název složky 
Koncentrace  

% hmot. 

CAS 
ES 

Indexové číslo  
Registrační číslo 

Klasifikace  podle 1272/2008/ES 

Benzensulfonová 
kyselina, C10-13-
alkylderiváty, 
sodné soli 

<45 

68411-30-3  
270-115-0 

Neaplikovatelné 
01-2119489428-22-XXXX 

Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; 
Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2:  

Amidy, kokos, N-
(hydroxyethyl) 

<4 

68140-00-1 
 268-770-2  

Neaplikovatelné 
Neaplikovatelné 

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2:  

Alkoholy, C12-14, 
ethoxylované, 
sírany, sodné soli 
(1< mol EO <2.5) 

<4 

68891-38-3 
 500-234-8  

Neaplikovatelné 
01-2119488639-16-XXXX 

Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; 
Skin Irrit. 2: H315  

Uhličitan sodný <2,5 

497-19-8  
207-838-8  

011-005-00-2  
01-2119485498-19-XXXX 

Eye Irrit. 2: H319 

Alkoholy, C16-18, 
etoxylované (20 
EO) 

<2,5 

68439-49-6  
Neaplikovatelné 
Neaplikovatelné 
Neaplikovatelné 

Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 

Poznámky: 
Plné znění symbolů klasifikace  a H vět viz odd. 2.1., pop. odd. 16 

 
ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 
4.1  Popis první pomoci  
Pokyny pro první pomoc 
Všeobecné pokyny Symptomy vyplývající z intoxikace se mohou objevit s odstupem po expozici, proto 

v případě pochybností  nebo při výskytu trvalých obtíží vyhledat po přímé expozici 
lékařskou pomoc a ukázat tento bezpečnostní list. 

Vdechnutí  Tento výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro inhalaci, avšak 
v případě příznaků přemístit postiženého na čerstvý vzduch.  
Pokud se projeví potíže, vyhledejte lékaře. 

Styk s kůží Odstraňte znečištěný oděv a obuv, opláchněte kůži nebo osprchujte postižené 
místo případně velkým množstvím studené vody a neutrálním mýdlem. Ve 
vážnějších případech vyhledat lékaře. V případě, že výrobek způsobí poleptání s 
přilepením oděvu, oděv by neměl být odstraněn, protože to může zhoršit 
způsobenou újmu.. Pokud se na kůži tvoří, puchýře,  neměly by se propichovat, 
protože to zvýší riziko infekce. 

Styk s okem  Vyplachovat otevřené oči důkladně vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut. Oči 
nemnout a nezavírat. V případě, že poškozená osoba používá kontaktní čočky, by 
měly být odstraněny, ale ne pokud jsou přilepené na oči, protože by to mohlo 
způsobit další škody. Ve všech případech, po očištění, je nutno vyhledat lékaře a 
ukázat tento bezp. list. 

Požití Nevyvolávejte zvracení. 
Pokud však postižený zvrací samovolně, je nutno držet hlavu dolů, aby se 
zabránilo aspiraci. Udržujte postiženou osobu v klidu. Vypláchnout ústa a hrdlo, 
protože mohou být ovlivněny při požití.. 
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.1.2 Doplňující údaje a)  Okamžitá lékařská pomoc po požití. a v případě zástavy dechu. 
b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý 
vzduch. 
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c) Odstranit potřísněné části oděvu. 
d) Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Viz 
odd. 8. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Uvedeno v odd. 2. a 11. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské 
pomoci a zvláštního ošetření 

Poznámka pro lékaře: 
Léčit symptomaticky. 

 
ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 
5.1 Hasiva Výrobek je nehořlavý za normálních podmínek skladování, manipulace a použití 

Vhodná: Hasicí rášek  
Nevhodná: Přímý proud vody. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z 
látky nebo směsi 

Při hoření mohou vznikat: produkty rozkladu tvořené toxickými plyny. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
 

Osoby podílející se na hašení požárů musí být podle rozsahu požáru vybaveny 
kompletním ochranným oděvem s osobním nezávislým dýchacím přístrojem. 
 
Postupujte podle příslušných protipožárních předpisů.Nádoby vystavené ohni 
ochlazujte vodním postřikem. Uchovávejte mimo dosah tepelných zdrojů a  zdrojů 
zapálení. Zabránit úniku použitých hasících prostředků do kanalizace a vodních 
zdrojů. 

 
ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků 
zasahujících v případě nouze 

Uniklý výrobek ukliďte, smeťte a uložte pro další použití (preferuje se) nebo pro 
zneškodnění. Potřísněné místo omyjte. 

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě 
nouze 

Viz odd. 6.1.1. 

6.2 Opatření na ochranu životního 
prostředí 

Zabraňte úniku  produktu do kanalizace,  povrchových a podzemních vod. 
Zabraňte úniku  produktu do podloží a půdy. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku 
a pro čištění 

Viz odd. Viz odd. 6.1.1. a 6. 2. 

6.4 Odkazy na jiné oddíly. Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8. 

Zneškodnění odpadů – odd. 13. 

 
ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

7.1.1 Konkrétní doporučení A. Pokyny pro bezpečnou manipulaci: 
Postupujte v souladu s předpisy o prevenci průmyslových rizik. Zabraňte úniku  
produktu do kanalizace,  povrchových a podzemních vod. 
Zabraňte úniku  produktu do podloží a půdy. 
Obaly s výrobkem musí být hermeticky uzavřené. Zabraňte únikům a zneškodňujte 
je v souladu s odd. 6. Udržovat pořádek a čistotu. 
 
B. Technická doporučení pro prevenci požáru a exploze: 
Vzhledem ke svému nehořlavého charakteru, výrobek nepředstavuje nebezpečí 
požáru za normálních podmínek skladování, manipulace a použití. 
 
C. Technická doporučení pro prevenci ergonomických a toxikologických rizik: 
Při práci a výrobkem nejezte a nepijte, po skončení práce si umyjte ruce vhodným 
prostředkem. 
 
D.Technická doporučení pro prevenci environmentálních rizik: 
Uniklý výrobek ukliďte, smeťte a uložte pro další použití (preferuje se) nebo pro 
zneškodnění. Potřísněné místo omyjte. 
Viz odd. 8. a 13. 

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny 
při práci 
 

Dodržovat hygienické zásady: Nejíst, nepít a nekouřit během práce. Znečištěný 
oděv vyměnit za čistý. Nepřipustit potřísnění větších částí těla olejem. 
Po skončení práce si dobře umýt ruce vodou a mýdlem.Používat ochranné 
prostředky v souladu s údaji v odd. 8.  
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7.2. Podmínky pro bezpečné skladování Technické podmínky pro skladování: 

Minimální teplota: 5 °C 
Maximální teplota: 40 °C 
Max. doba skladování: 24 měsíců 
 
Obecné podmínky pro skladování: 
Vyhnout zdrojům tepla, záření, statické elektřině a kontaktu s potravinami. Bližší 
informace naleznete v kap 10.5 

7.3 Specifické konečné / specifická 
konečná použití 

Lepidlo 
 

 
ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

 
8.1 Kontrolní parametry Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v platném znění, příloha č. 2: 

Látka CAS 
PEL NPK-P 

Poznámky mg.m
-3
 

Neaplikovatelné. 

 
Hodnoty DNEL (pracovník): 

Položka Cesta vstupu 
Krátkodobě Dlouhodobě 

Systém. Lokál. Systém. Lokál. 

Benzensulfonová 
kyselina, C10-13-
alkylderiváty, 
sodné soli: 
 

orálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné 170 mg/kg neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné neaplikovatelné 12 mg/m³ 12 mg/m³ 

Alkoholy, C12-14, 
ethoxylované, 
sírany, sodné soli 
(1< mol EO <2.5) 

orálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné 2750 mg/kg neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné neaplikovatelné 175 mg/m³ neaplikovatelné 

Uhličitan sodný orálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 10 mg/m³ 

Hodnoty DNEL (populace): 

Položka Cesta vstupu 
Krátkodobě Dlouhodobě 

Systém. Lokál. Systém. Lokál. 

Benzensulfonová 
kyselina, C10-13-
alkylderiváty, 
sodné soli: 
 

orálně neaplikovatelné neaplikovatelné 0,85 mg/kg neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné 85 mg/kg neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné neaplikovatelné 3 mg/m³ 3 mg/m³ 

Alkoholy, C12-14, 
ethoxylované, 
sírany, sodné soli 
(1< mol EO <2.5) 

orálně neaplikovatelné neaplikovatelné 15 mg/kg neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné 1650 mg/kg neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné neaplikovatelné 52 mg/m³ neaplikovatelné 

Uhličitan sodný orálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

dermálně neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

inhhalačně neaplikovatelné 10 mg/m³ neaplikovatelné neaplikovatelné 

Hodnoty PNEC: 

Položka  

Benzensulfonová 
kyselina, C10-13-
alkylderiváty, 
sodné soli: 

STP 3,43 mg/l Sladká voda 0,268 mg/l 

Půda 35 mg/l Mořská voda 0,0268 mg/l 

Přerušovaně 0,0167 mg/l Sediment (sladká voda) 8,1 mg/kg 

Orálně neaplikovatelné Sediment (mořská voda) 8,1 mg/kg 

Alkoholy, C12-14, 
ethoxylované, 
sírany, sodné soli 
(1< mol EO <2.5) 

STP 1000 mg/l Sladká voda 0,24 mg/l 

Půda 0,646 mg/l Mořská voda 0,024 mg/l 

Přerušovaně 0,071 mg/l Sediment (sladká voda) 5,45 mg/kg 

Orálně neaplikovatelné Sediment (mořská voda) 0,545 mg/kg 

      
8.2 Omezování expozice  
8.2.1 Vhodné technické kontroly Jako preventivní opatření se doporučuje použít základní ochranné pracovní 

pomůcky, s odpovídajícím označením CE v souladu se směrnicí 89/686 / ES. Pro 
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více informací o osobních ochranných pomůckách (skladování, používání, čištění, 
údržby, třída ochrany, ...) nahlédněte do příbalové informace dodané výrobcem. 
Pro více informací viz kap 7.1. Veškeré informace obsažené v tomto oddílu je 
třeba chápat jako doporučení, která je nutno modifikovat podle konkrétních poměrů 
na pracovišti.   

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
Osobní ochranné prostředky  
Ochrana očí a obličeje Těsnicí uzavřené ochranné brýle kategorie CE II., vyhovující EN 166:2001 EN ISO 

4007:2012. 
Instalovat zařízení pro výplach očí podle DIN 12 899 ISO 3864-1:2002 

Ochrana kůže  - ochrana rukou Použít ochranné rukavice vyhovující specifikaci CE kat. I. Rukavice vyžme%nnte 
v případě poškození. 
Pro dlouhodobé použití použijte rukavice podle specifikace CE kat. III. 
Rukavice musí vyhovovat standardům EN 420 a EN 378. 

Ochrana kůže  - jiná ochrana Pracovní oděv vyhovující specifikaci CE kat. I. 
Protiskluzové boty vyhovující specifikaci CE kat. II., vyhovující  EN ISO 
20347:2012 
Instalovat bezpečnostní sprchu podle ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002 

Ochrana dýchacích cest Pouze v případě tvorby mlhy použít vhodný ochranný filtr podle specifikace 
dodavatele. 

Tepelné nebezpečí Nerelevantní. 
8.2.3 Omezování expozice životního 
prostředí 

Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a vniku produktu do půdy, kanalizací, 
podzemních a povrchových vod. 

 
ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
a) vzhled Pevná látka, barva podle druhu výrobku 
b) zápach Podle odorizace výrobku. 
c) prahová hodnota zápachu Neuvádí se 
d) pH 9 – 11 (5% roztok) 
e) bod tání / bod tuhnutí Neuvádí se 
f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Neuvádí se 
g) bod vzplanutí Nehořlavý (nad 60 °C) 
h) rychlost odpařování Neuvádí se 
i) hořlavost (pevné látky, plyny) Neuvádí se 
j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 
nebo výbušnosti 

Neuvádí se 

k) tlak páry Neuvádí se 
l) hustota páry Neuvádí se 
m) relativní hustota 1475 kg/m³ 20°C) 
n) rozpustnost Rozpustný ve vodě. 
o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Neuvádí se 
p) teplota samovznícení Neuvádí se 
q) teplota rozkladu Neuvádí se 
r) viskozita dynamická Neuvádí se 
s) výbušné vlastnosti Neuvádí se 
t) oxidační vlastnosti Neuvádí se 
 
9.2. Další informace  
Obsah rozpouštědel (VOC) 0.24 % 
Hustota VOC (20 °C) 3.55 kg/m³ 
Průměrné uhlíkové číslo 10,14 
Průměrná molekulová hmotnost 158 g/mol 
 

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA 
 
10.1 Reaktivita Za odpovídajících podmínek skladování a použití nenastává žádný rozklad. 
10.2 Chemická stabilita Za normálních podmínek  je produkt stabilní.  
10.3 Možnost nebezpečných reakcí Za odpovídajících podmínek skladování a použití nenastává..  
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Neaplikovatelné. 
10.5 Neslučitelné materiály Silné kyseliny a zásady. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Viz pododdíl 10.3, 10.4 a 10.5. V závislosti na podmínkách rozkladu se může 

uvolnit: oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý a jiné organické sloučeniny. 

 
ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
11.1 Informace o toxikologických účincích 
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Pro výrobek nejsou experimentální data k dispozici. 
a) akutní toxicita Požití: 

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci 
splněna, ale obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro lidskou 
spotřebu. Pro více informací viz kapitola 3.  
- žíravost / dráždivost: Požití značné dávky může způsobit podráždění v krku, 
bolest břicha, nevolnost a zvracení 

b) žíravost/dráždivost pro  kůži Kožní záněty 
c) vážné poškození očí/podráždění očí Vytváří vážné poškození očí po kontaktu. 
d) senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace kůže 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

e) mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

f) karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

g) toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

h) toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

i) toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť 
neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro uvedené účinky. Další 
informace viz odd. 3 

j) nebezpečnost při vdechnutí - Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci 
splněna, neboť neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro inhalaci. 
Pro více informací viz bod 3. - Žíravost / dráždivost: Na základě dostupných 
údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, neboť neobsahuje látky 
klasifikované jako nebezpečné pro tento efekt. Další informace viz bod 3. 

Akutní toxicita pro složky:  

Název složky Akutní toxicita Pokus. objekt 

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli 

LD50 oral 1260 mg/kg 

potkan LD50 dermal >2000 mg/kg 

LC50 inhalačně >5 mg/L (4 h) 

Amidy, kokos, N-(hydroxyethyl) 

LD50 oral 3300 mg/kg 

potkan LD50 dermal >2000 mg/kg 

LC50 inhalačně >5 mg/L (4 h) 

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO 
<2.5) 

LD50 oral >2000 mg/kg 

potkan LD50 dermal >2000 mg/kg 

LC50 inhalačně >5 mg/L (4 h) 

Uhličitan sodný 

LD50 oral 4090 mg/kg 

potkan LD50 dermal >2000 mg/kg 

LC50 inhalačně >5 mg/L (4 h) 

Alkoholy, C16-18, etoxylované (20 EO) 

LD50 oral >2000 mg/kg 

potkan LD50 dermal >2000 mg/kg 

LC50 inhalačně Neaplikovatelné 

 
ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 
12.1 Toxicita pro vodní organismy   

Složka Akutní toxicita Druh Rod 

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli LC50 1.67 mg/L (96 
h) 

Lepomis macrochirus ryby 

EC 2.9 mg/L (48 h) Daphnia magna korýši 

EC50 29 mg/L (96 h) Selenastrum 
capricornutum 

řasy 

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO 
<2.5) 

LC50  7,1 mg/L (96 h) Danio rerio ryby 

EC 7,4 mg/L (48 h) Daphnia magna korýši 

EC50 29 mg/L (72 h) Scenedesmus řasy 
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subspicatus 

Uhličitan sodný 

LC50 740 mg/L (96 h) Gambussia afinis ryby 

EC 265 mg/L (48 h) Daphnia magna korýši 

EC50 neaplikovatelné 

12.2 Perzistence a rozložitelnost  

Složka Rozložitelnost Biodegradabilita 

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli BSK5 neaplikovatelné Koncentrace 34,3 mg/l 

CHSK neaplikovatelné Doba 29 dnů 

BSK5/ 
CHSK 

neaplikovatelné % rozložitelnosti 89% 

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO 
<2.5) 

BSK5 neaplikovatelné Koncentrace 10,5 mg/l 

CHSK neaplikovatelné Doba 28 dnů 

BSK5/ 
CHSK 

neaplikovatelné % rozložitelnosti 100% 

12.3 Bioakumulační potenciál  

Složka Bioakumulační potenciál 

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli BCF 2 

Pow Log 3,32 

Potenciál Nízký 

12.4 Mobilita v půdě  Nepoužitelné  
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Neaplikovatelné. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky Neudává se. 

 
ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
13.1 Metody nakládání s odpady 
 

Přednostně recyklovat! 
Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo 
zneškodnění. Může být spalováno pouze ve spalovnách nebezpečného odpadu. 
Odstraňování prostřednictvím kanalizace: zakázáno. Zabránit znečištění 
povrchových a podzemních vod. 
Zařazení odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů): 
Provádí původce odpadů na základě skutečného způsobu vzniku odpadu  
v závislosti na specifických podmínkách použití výrobku. Příklady možného 
zařazení odpadů vzniklých v souvislosti s používáním tohoto výrobku: 
20 01 15* Zásady, kat. N  
Klasiffikacce odpadu: 
HP14Ekotoxický, HP4 Dráždivý - podráždění kůže a poškození očí, HP6 akutní 
toxicita 
Použitá absorpční činidla: 
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami, kat N. 

13.2 Způsoby zneškodňování 
kontaminovaného obalu 

Obaly se zbytky výrobků odkládat na shromaždišti nebezpečných odpadů. 
Zařazení obalu: 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné, kat. N 
Prázdný obal bez zbytků výrobku se zařazuje podle druhu konstrukčního 
materiálu, odpad kategorie O. 

13.3 Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhl. č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) 
Vyhl. č. 383/2001 Sb.  o podrobnostech nakládání s odpady 

 
ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
14.1 UN číslo 

Není nebezpečnou věcí z hlediska předpisů pro přepravu. 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
14.4 Obalová skupina 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro 
uživatele  
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II 
MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

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

směsi 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon)  
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně 
limitů PEL a NPK (viz čl. 8). 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury 
pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  907/2006 (CLP) 
 
Nařízení Rady (ES) 648 / 2004 o detergentech: 
V souladu s tímto nařízením výrobek splňuje tyto požadavky: 
Tenzidy obsažené v této směsi splňují kritéria biodegradibility stanovená v nařízení (ES) 648 / 2004 o detergentech. Průkazzné 
informace jsou k dispozici příslušným orgánům členských států k dispozici a budou jim podánny na žádost k výrobci. 
Označení obsahu: 

Složka Koncentrační interval 

Aniontové  tenzidy % (hmot.) >= 30 

Neionogenní tenzidy % (hmot.) < 5 

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Neexistují žádné údaje o posouzení bezpečnosti chemických látek pro tento materiál. 

 
ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE  
 
Údaje o změnách a revizích   

Č. revize Datum Provedené změny 

0.0 13.4.2017 První vydání BL v českém jazyce 

 
Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 

ES (EINECS):  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

BL bezpečnostní list 

BSK5 biologická spotřeba kyslíku pětidenní 

CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  
907/2006  

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým 
účinkům) 

ES Evropské společenství 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

LC50  koncentrace, při níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat 

LD50 dávka u níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat 

NPK-P nejvýše přípustná koncentrace - pracovní 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

PBT:  perzistentní, bioakumulativní a toxické látky 

PEL přípustný expoziční limit 

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které 
nedochází k nepříznivým účinkům) 

REACH Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů  

vPvB vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky 

 
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 
Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů uvedených v bezpečnostním listě výrobce, rev. 27.7.2016, verze 2. 

  
V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita 
pro účely klasifikace 
Převzata klasifikace výrobce v zemi EU. 
 
Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné 
zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno 
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Označení nebezpečnosti: 
Acute Tox. 4: Akutní toxicita, kat. 4   
Eye Irrit. 2:  Vážné poškození očí / podráždění očí, kat. 2 
H věty: 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí 
Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. Před zahájením práce s výrobkem 
musí být uživatel seznámen se zásadami BOZP týkajícími se práce s chemikáliemi. 
Osoby provádějící transport nebezpečných věcí ve smyslu ADR musí absolvovat příslušné školení. 
 
Další údaje – upozornění výrobce 
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze zdrojů, odborných znalostí a platných právních předpisů na 
evropské a vnitrostátní úrovni, a jeho přesnost nemůže být plně zaručena. Nemůžete považovat tyto informace za záruku 
vlastností produktu, jedná se pouze o popis  požadavků týkajících se příslušné bezpečnosti výrobku.. Způsoby použití  a 
podmínky uživatele tohoto výrobku jsou mimo naše znalosti a kontrolu, takže uživatel je výhradně odpovědný za přijetí 
vhodných opatření s cílem přizpůsobit se požadavkům právních předpisů, pokud jde o manipulaci, skladování, použití a likvidaci 
chemických produktů. Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu se vztahují pouze na výrobek, který nesmí být použit 
pro jiné účely než pro které je určen. 

Konec bezpečnostního listu. 


