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1. Identífikace látky I směsi a společnosti I podniku
1.1. Identifikace látky nebo směsi

Vodný roztok etylalkoholu s deodorační, konzervační a parfemační složkou.
1.2. Použití látky nebo směsi

Ošetření obuvi a ponožek.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku

Chemek laboratoře spol. s r.o.
Dr. Zikmunda Wintra 18
160 00 Praha 6
IČO: 25671308
DIČ:CZ 25671308
Tel.: +420602346738

14. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha2
Telefon: 22491 9293, 22491 5402

2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
2.2

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah děti.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+310 PŘI =ožrrl Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNí STŘEDISKOllékařel

2.3
2.4
2.5

3. Složení I informace o složkách
3.1 Vodný roztok etylalkoholu s deodorační, konzervační a parfemační složkou.
3.2 55 - 65% Ethanol kvasný denaturovaný.GHS02 Flam Liq. 2, H225

CAS 64-17-5 EINECS 200-578-6 REACH 01-2119457610-43-0228
5-7% lsopropanol. GHS02 Flam Liq. 2, H225
CAS 67-63-0 EINECS 200-661-7
0,3% Triclosan. GHS07, GSH09
Eye lrrit. 2; H319 Skin lrrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
CAS 3380-34-5, EINECS: 222-182-2
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7.3

8
8.1
8.2
8.2.1

8.2.1.1

4
4.1

Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid
a zabránit prochlazení. Ve všech vážnějších případech, při za-
sažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Při nadýchání
Při nadýchání par přemístit postiženou osobu na čerstvý vzduch,
při ztrátě vědomí ji uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře
Při zasažení očí
Zasažené oči vyplachovat 10 min. velkým množstvím vody
V případě větších potíží zavolat lékaře.
Při požití
Při požití vypláchnout ústa důkladně vodou a vyhledat lékaře.
Obal přípravku ukázat lékaři. Nevyvolávat zvracení.

4.2

4.3

4.4

5 Opatření pro hasební zásah
Kapalina druhé třídy hořlavosti. Pokud dojde k její vznícení, hasí se
pouze tříštěným vodním proudem nebo střední nebo těžkou pěnou či
práškovým hasícím přípravkem.
Při hoření v uzavřených prostorách může vznikat oxid uhelnatý a vý-
bušná směs. V takových podmínkách zasahující hasiči by měli mít
tepelně ochranný oblek a izolační dýchací přístroj.

6
6.1

Opatření v případě náhodného úniku při nehodě
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Zabránit vdechování par, požití, styku s pokožkou a očima.
Bezpečnostní opatření pro ochranu živostního prostředí
Zabránit znečištění spodních a povrchových vod
Doporučené metody čištění a zneškodnění
Polité místo posypat absorpčním materiálem a umístit do chemického
odpadu.
Při rozlití velkého rozsahu: vyloučit veškeré zápalné zdroje, polité místo
kropit proudem vody. Utěsnit kanalizaci avýpustě.

6.2

6.3

7
7.1

Zacházení a skladování
Zacházení
Pokyny při plnění a přelévání větších množství
Při přelévání větších množství kapaliny chránit se před vdechnutím
výparů a vyhnout s kontaktu s očima.
Dodržovat hygienická opatření. Používat vhodný ochranný oděv, brýle a rukavice.
Pokyny pro spotřebitele, provádějící ošetření obuvi a ponožek
Zachovávat přiměřenou opatrnost vzhledem k manipulaci s šedesáti procentním
etanolem ve spreji.Sprejování v malém množství nevyžaduje zvláštní ochranné
pomůcky. Dodržovat pokyny, uvedené na lahvičce a zachovávat pravidla hygieny, tj.
po práci si umýt ruce.
Spotřebitelské balení uchovávat při teplotách do 25 "C mimo dosah dětí.
Skladování
Skladování větších objemů:
Skladovat v suchých větraných skladech v souladu s ČSN 65 0201
v těsně uzavřených skleněných,plastových a hliníkových nádobách
při teplotě do 25°C. V originálních uzavřených obalech od výrobce
je možno skladovat po celou dobu minimální trvanlivosti výrobku,
která činí 30 měsíců.
Specifické konečné/specifická konečná použití

7.2

Omezování expozice I osobní ochranné prostředky
Expoziční limity
Omezování expozice
Omezování expozice pracovníků

Zvláštní větrání není obvykle vyžadováno. Místní ventilátory jsou potřebné ve stísněných
nebo teplých prostorách. B Nejsou stanoveny
Ochrana dýchacích orgánů
Respirátor není obvykle vyžadován. Je- li koncentrace par vysoká, použijte ochranný
respirátor schválený proti výparům organických látek.
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8.2.1.2 Ochrana rukou Pryžově rukavice
Standardní typ gumových rochraně brýle proti chemickým vlivům

8.2.1.3 Ochrana očí pracovní oděv
Použijte ochranné brýle nebo štít.

8.2.1.4 Ochrana kůže
Při rozsáhlejší manipulaci je doporučeno použití gumové zástěry.

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Nevypouštět do odpadu, do půdy ani do vodního prostředí.
Při rozlití zamezit jakémukoli úniku do životního prostředí. Politě místo ihned posypat
absorpčním materiálem a se vzniklým odpadem nakládat dle platné legislativy. Utěsnit
kanalizaci a ostatní výpusti kanalizačními ucpávkami.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Obecné informace

Vzhled kapalina
Vůně svěží

9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
pH 5 - 7 index lomu (20°C): 1,390 - 1,420
bod varu rozpustnost
bod vzplanutí 17°C ve vodě
hořlavost v tucich
výbušné vlastnosti v ethanolu rozpustný
oxidační vlastnosti rozdělovací koeficient noktanol/voda
tenze par viskozita
hustota(g/cm3)(20°C) 0,850 hustota par

rychlost odpařování
9.3 Další informace

10 Stálost a reaktivita
10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Za normáílních podmínek stabilní
otevřený oheň, elektrické výboje

10.2 Materiály, které nelze použít
Redukční a oxidační činidla, kyseliny, zásady

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu
Při termickém rozkladu se uvoňují oxidy uhlíku.

11 Toxikologické informace
Přípravek má certifikát Státního zdravotního ústavu o zdravotní
nezávadnosti z hlediska dermální dráždivosti.
Riziko požití malé riziko požití

11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita etanol 37 800 g/m3/10 hod.
LD50 krysa oral 7060 mg/kg
CL50 krysa inhal.
Při požití usmrcuje etanol cca 6 - 8 g.kg-1, tj. u dospělého 300-500 g.

(tj.550 - 900 9 přípravku)

12 Ekologické informace
Tento výrobek nebyl podroben ekotoxikologickému testování jako celek. Protože použití
současných standardních ekotoxikologických hodnotících technik obtížně předpovídá dopad
konkrétních způsobů úniku na zranitelné nebo lokalizované části ekosystému je třeba tento
výrobek posuzovat a manipulovat s ním tak, jako by vykazoval zdravotní rizika a v důsledku
toho je s ním třeba zacházet se všemi možnými ochrannými opatřeními.

12.1 Toxicita
Akutní toxicita (etanol)
LC50.96 hod, ryby: 1040 mg.I-1 (Lepomis macrochirus)

1520 mg. L-1 (Cyprinus carpio)
1030 - 14200 mg.I-1 (Pimephales promelas)

EC50,48 hod., dafnie: 9248 mg.I-1
etanol
CHSK 2,08 mg02/mg
BSKc 1,82 mg 02/mg
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12.2 Perzistence a rozložitelnost
odbourává se

12.3 Bioakumulační potenciál
Není k dispozici.

124 Mobilita v půdě
Není k dispozici.

12.5 Jiné nepříznivé účinky
Není k dispozici.

13 Pokyny pro odstraňování
13.1 Vzniklý odpad skladovat ve vhodných a uzavřených nádobách.
13.2 Metody pro odstraňování látky nebo přípravku musí být v souladu s platnými místními

předpisy.
13.3 Platná legislativa v oblasti odpadů.

14 Informace pro přepravu
14.1 ADR.

č. OSN (UN) .1170
Tř. nebezpečnosti UN.3
Skupina obalu UNII

14.2 RID.
Č. RID
Třída nebezpečnosti.

14.3 ICAO/IATA
Č. UN/ID-C
Třída nebezpečnosti:
Skupina obalu.

144 IMDG.
Č.UN
Třída nebezpečnosti.
Skupina obalu.

15 Informace o předpisech
15.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č .1907/2006
15.2
15.3

16 Další informace
Používá se k preventivnímu ošetření obuvi a ponožek proti jejich napadení plísněmi, kvasinkami
a bakteriemi, ke konzervaci obuvi a tím k prevenci dermatomykóz. Přípravek eliminuje pachy.
Plné znění P-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+310 PŘI POŽITí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNí STŘEDISKO/lékaře/..
Plné znění H-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Výše poskytnuté údaje se zakládají na momentálním stavu našich znalostí a platí pouze pro
uvedený výrobek. Jejich účelem je poskytnout pomoc při provádění vhodných bezpečnostních
opatření.

Tento bezpečnostní list nahrazuje všechny dřívější verze.
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