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Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum tisku: 17.09.2006

přepracováno dne: 17.09.2006

1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
• Údaje o výrobku
• Obchodní název: ad-Rozmrazovač oken výr. č. 4011991/9
• Použití látky / přípravku Odmrazovač
• Dodavatel:
CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG
Am Victoria-Turm 2
D-68163 Mannheim
Tel: 0049(0)621/86080-0
• Informační úsek:
Tel: 0049(0)621/86080-0
Fax: 0049(0)621/86080-390
• Telefonní číslo pro naléhavé situace:
• Toxikologické informační středisko Berlín
Tel: 030-19240

2 Složení / informace o složkách
• Chemická charakteristika
• Popis: Směs z alkoholů a barviv
• Nebezpečné obsažené látky:
Ethanol
CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
• Obsažené látky podle nařízení o detergentech ES 648/2004
Aniontové tenzidy

F; R 11

50-100%

< 5%

• Dodatečné údaje:
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti je nutno vyhledat v kapitole 16.

3 Identifikace nebezpečnosti
• Zvláštní údaje o nebezpečnosti pro člověka a životní prostředí:
Výrobek je povinně značitelný na základě výpočetní metody "Všeobecné směrnice o zařazování pro přípravky
ES" v posledním platném znění.
R 10 Hořlavý.
• Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním seznamům ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

4 Pokyny pro první pomoc
• Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při potížích vyhledejte lékaře.
• Při styku s kůží: Při přetrvávajícím dráždění kůže vyhledejte lékaře.
• Při zasažení očí:
Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou při otevřených víčkách a konzultujte lékaře.
• Při požití: Nepřivozujte zvracení. Ihned přivolejte lékařskou pomoc!

5 Opatření pro hašení požáru
• Vhodná hasicí média:
Hasicí prášek, pěna nebo rozprášený proud vody. Větší požár haste rozprášeným proudem vody nebo pěnou
odolnou alkoholu.
• Z bezpečnostních důvodů nevhodná hasicí média: Plynná hasiva.
(pokračování na straně 2)

D

Strana: 2/6

Bezpečnostní list
podle 91/155/EHS
Datum tisku: 17.09.2006

přepracováno dne: 17.09.2006
(pokračování ze strany 1)

• Zvláštní ohrožení látkou, jejími produkty rozkladu nebo vznikajícími plyny:
Při požáru se může uvolňovat:
Oxid uhelnatý (CO)
• Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Popřípadě je nutná ochrana dýchacích orgánů.
• Další údaje Ohrožené nádoby chlaďte rozprášeným proudem vody.

6 Opatření v případě náhodného úniku
• Opatření na ochranu osob:
Postarejte se o dostatečné větrání.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.
Při působení par / aerosolů noste ochranu dýchacích orgánů.
Noste ochrannou výstroj. Uchovávejte mimo dosah nechráněných osob.
• Opatření na ochranu životního prostředí:
Zamezte vniknutí do kanalizace, jímek a sklepů.
Nenechte vniknout do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod.
• Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sbírejte materiálem vázajícím vlhkost (písek, křemelina, sorbent na kyseliny, univerzální sorbent). Postarejte se o
dostatečné větrání. Zředění vodou možné.

7 Zacházení a skladování
• Zacházení:
• Opatření pro bezpečné zacházení:
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
Postarejte se o dobré větrání prostoru v části podlahy (páry jsou těžší než vzduch). Zabraňte tvoření hořlavých a
výbušných par rozpouštědel ve vzduchu a překročení mezních hodnot pracoviště.
• Opatření pro protipožární ochranu a ochranu před výbuchem:
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření.
• Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
• Skladování:
• Požadavky na skladovací prostory a obaly:
Dodržujte zvláštní předpisy v bodě 15.
Uchovávajte na chladném místě.
• Opatření pro společné skladování:
Uchovávejte mimo dosah silně kyselých popř. alkalických materiálů jako i oxidačních činidel.
• Další údaje ke skladovacím podmínkám:
Obaly udržujte těsně zavřené.
Uchovávejte v dobře uzavřených obalech v chladu a suchu.
• Třída skladování: 3A (VCI koncept)
• Klasifikace podle nařízení o provozní bezpečnosti (BetrSichV): Hořlavý

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
• Součásti s kontrolovanými mezními hodnotami týkajícími se pracoviště:
64-17-5 Etanol
AGW

3

3

960 mg/m , 500 ml/m
2(II);DFG, Y
• Dodatečné údaje: Jako základ sloužily seznamy platné při vypracování.
• Osobní ochranné vybavení:
• Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Před přestávkami a při ukončení práce si umyjte ruce.
• Ochrana dýchacích orgánů: Při dobrém větrání prostoru není nutná.
(pokračování na straně 3)
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• Ochrana rukou:
Používejte ochranné rukavice, např. z nitrilkaučuku.
Materiál rukavic musí být neprodyšný a odolný vůči výrobku / látce / přípravku.
Výběr materiálu rukavic při dodržení dob protržení, míry propustnosti a degradace.
• Materiál rukavic
Výběr vhodných rukavic není závislý jen na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, a rozdílný výrobce
od výrobce. Protože výrobek představuje přípravek z několika látek, není odolnost materiálů rukavic předběžně
kalkulovatelná a musí se proto před použitím vyzkoušet.
• Doba průniku materiálem rukavic
Přesná doba protržení se musí zjistit u výrobce rukavic a dodržet.
• Jako ochrana proti rozstřiku jsou vhodné rukavice z následujících materiálů:
Pryžové rukavice.
• Ochrana očí: Těsné ochranné brýle.
• Ochrana kůže: Ochranný oděv odolný vůči rozpouštědlům.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
• Všeobecné informace
Fyzikální stav:
Barva:
Zápach:
• Změna stavu
Teplota tání / rozsah teploty tání:
Teplota varu / rozsah teploty varu:
• Teplota vzplanutí:
• Teplota vznícení:
• Teplota samovznícení:
• Nebezpečí výbuchu:
• Meze výbušnosti:
dolní:
horní:
• Tenze par při 20°C:
• Hustota při 20°C:
• Rozpustnost ve vodě / mísitelnost s
vodou:
• pH-hodnota při 20°C:
• Obsah rozpouštědel:
Organická rozpouštědla:
Voda:

tekutý
modrý
druhově typický
-42°C
78°C
22,5°C (DIN 51755)
425°C (DIN EN 51794)
U výrobku neurčena.
Výrobek není samovznítitelný.
Výrobek není nebezpečný výbuchem, je však možné tvoření směsí
páry / vzduchu nebezpečných výbušností.
3,5 obj. %
15,0 obj. %
59 hPa
3
0,8999 g/cm (DIN 51757)
Zcela mísitelný
7,6
cca 50 %
cca 35 %

10 Stálost a reaktivita
• Tepelný rozklad / podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Bez rozkladu při použití podle určení.
• Nebezpečné reakce Nejsou známy nebezpečné reakce.
(pokračování na straně 4)
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• Nebezpečné produkty rozkladu:
Žádné při použití podle určení a skladování podle předpisů.

11 Toxikologické informace
• Akutní toxicita:
• Primární dráždivý účinek:
• na kůži: Bez dráždivého účinku
• na očích: Bez dráždivého účinku
• Senzibilizace: Není znám senzibilizující účinek
• Další údaje (k experimentální toxikologii):
Omamný popř. narkotický účinek. Snížení reakceschopnosti. Vstřebávání kůží. Gastrointestinální potíže.
Chronická poškození jater, žaludku a střev. Po masivním příjmu možný také plicní edém jako i ochrnutí
dýchání.

12 Ekologické informace
• Informace o eliminaci (perzistenci a rozložitelnosti):
• Další údaje: Výrobek je biologicky snadno rozložitelný.
• Všeobecné údaje:
Tenzid obsažený v tomto přípravku splňuje (Tenzidy obsažené v tomto přípravku splňují) podmínky biologické
rozložitelnosti, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Podklady, které to potvrzují,
jsou pohotově pro příslušné úřady členských států a jen těmto se poskytnou buď na jejich přímou žádost nebo
na žádost výrobce detergentů.
Třída ohrožení vod 1 (samozařazení): slabě ohrožující vody
Nenechejte vniknout příp. ve větším množství do podzemních vod, do vodního prostředí nebo do kanalizace.

13 Informace o zneškodňování
• Výrobek:
• Doporučení:
Nesmí se zneškodňovat společně s domovním odpadem. Nenechte uniknout do kanalizace. Uvedená kódová
čísla odpadu jsou doporučeními na základě předběžného použití výrobku.
• Evropský katalog odpadů
07 00 00 ODPADY Z ORGANICKO-CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, přípravy, prodeje a použití (HZVA) organických základních chemikálií
07 01 00
Vodné prací kapaliny a matečné louhy
07 01 01
15 00 00 ODPAD Z OBALŮ, ABSORBOVACÍ HMOTY, UTĚRKY
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÝ ODĚV (jinak nezvaný)
Obaly (včetně samostatně sbíraných komunálních odpadů z obalů)
15 01 00
Obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami znečištěny
15 01 10
• Nečištěné obaly:
• Doporučení: Obal se musí zneškodnit podle pravidel nařízení o obalech.
• Doporučený čisticí prostředek: Voda, popřípadě s přísadou čisticích prostředků.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
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500 ml: Nepodléhá ADR
dle 3.4. Osvobození v
Pozemní přeprava ADR/RID a GGVS/GGVE (zahraniční / vnitrozemní):
souvislosti s přepravou
omezených množství
(LQ) zabaleného
nebezpečného zboží.
Třída ADR/RID-GGVSE:
Kemlerovo číslo:
Číslo UN:
Obalová skupina:
Výstražná nálepka
Název zboží:
Poznámky:

3 (F1) Hořlavé kapalné látky
30
1987
III
3
1987 ALKOHOLY, JINAK NEZVANÝ (ETANOL (ETYLALKOHOL))
Omezená množství: LQ 7

Přeprava po moři IMDG/GGVSee:

Třída
IMDG/GGVSee:
Číslo UN:
Výstražná nálepka
Obalová skupina:
Číslo EMS:
Látka znečišťující moře:
Správný technický název:

3
1987
3
III
F-E,S-D
Ne
ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))

Přeprava po moři ICAO-TI a IATA-DGR:

Třída ICAO/IATA:
Číslo UN/ID:
Výstražná nálepka
Obalová skupina:
Správný technický název:

3
1987
3
III
ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL)

15 Informace o předpisech
Označení podle EHS směrnic:
Výrobek je zařazen a označen podle ES směrnic / nařízení o nebezpečných látkách GefStoffV.
R-věty:
10 Hořlavý.
S-věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Národní předpisy:
Pokyny k omezení zaměstnanosti:
Dodržujte omezení zaměstnanosti pro mladistvé.
Klasifikace podle nařízení o provozní bezpečnosti (BetrSichV): Hořlavý
(pokračování na straně 6)
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• Technický návod Vzduch:
Třída
Voda
NK

Podíl v %
25-50
50-100

(pokračování ze strany 5)

• Třída ohrožení vod: WGK 1 (samozařazení): slabě ohrožující vody.
• Ostatní předpisy, omezení a zákazová nařízení
Musí se dodržovat Technická pravidla pro hořlavé kapaliny TRbF 20 Sklady.

16 Další informace
Údaje se zakládají na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však zajištění vlastností výrobku a
nezakládají smluvní právní vztah.
• Důležité R-věty
11 Vysoce hořlavý.
• Úsek vystavující datový list:
Tento ES bezpečnostní list byl vypracován ve spolupráci s DEKRA
Umwelt GmbH, Vahrenwalder Str. 207 A, 30165 Hannover, tel.:
(0511)96355-0.
• * Data byla vůči předchozí verzi změněna
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