
Datum vydání: 29.08.2018

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Obchodní název směsi: TABLETA DO  WC do splachovače moře, les

Číslo ES (EINECS):
1.2 Použití látky nebo směsi:

Kostka na bázi povrchově aktivních látek,
parfémových komponentů a barviv určená pro WC splachovače.

1.3 Identifikace výrobce: fa "POL-HUN" s.c. M.Bielska, ul. 11. listopadu 65, 95-040 Koluszki
Dovozce a distributor: GALOP Morava s.r.o., Šenovská 463, 71700 Ostrava-Bartovice
IČ: 25386409
Telefon: 596 722 805
Odpovědná osoba p. Barvík, telefon: 596 722 805, e-mail: barvik@galopmorava.cz
FAX: 596 716 755
Osoba zodpovědná za bezpečnostní list: vjurecek@seznam.cz

1.4 Nouzové telefonní číslo: 777 742 570
Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 tel.: 224 919 293

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/směsi:
H315 ... dráždí kůži
H318 ... způsobuje vážné poškození očí

Možné nesprávné užití výrobku/směsi: potřísnění očí
Další údaje: 

2.2 Prvky označení:
Složky určující nebezpečí pro uvádění na štítku:
Obsahuje: C10-13-alkylové deriváty sodné soli benzensulfonové kyseliny.

Signální slovo:

H - věty: H315 dráždí kůži
H318 způsobuje vážné poškození očí
H412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P - věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P280 používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P310  okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / LÉKAŘE
P305+351+338 ... PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 odstraňte obsah / obal v souladu s odpadovými předpisy

Další označení EUH208:
Obsahuje: Limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

H412… Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

NEBEZPEČÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC

č. 453/2010/EC

73720 722 GF BLUE 2ks tableta splachovac MORE LES



Označení detergentů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne
31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104/1 ze dne 8. 4. 2004, Úř. věst. L 168/5) a později
změny:
Složení: aniontové povrchově aktivní látky 15-30%, neiontové povrchově aktivní látky <5%, vonné směsi, 
limonen, hexylcinnamal, butylfenylmethylpropion, citral, citronellol, geraniol.

2.3 OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
Složky směsi nesplňují kritéria PBT a vPvB.

Oddíl 3. Složení / informace o složkách
3.1 Indikátory výrobku:

Název látky % složení číslo EC CAS

Deriváty benzensulfonové kyseliny, 

C10-13-alkylové deriváty, sodné 

soli

20-30 270-115-0 68411-30-3

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-

(hydroxyethyl)
1-5 292-481-0 90622-77-8

Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl 

esters, sodium salts
5-10 273-257-1 68955-19-1

dipenten limonen (přísada vonné 

látky)
0,1-0,2 205-341-0 138-86-3

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: 

POPIS OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Obecné údaje:

V případě jakýchkoli výstražných příznaků okamžitě zavolejte lékaře nebo jej vezměte do nemocnice, ukažte 

obal výrobku, štítek nebo bezpečnostní list.

Expozice vdechováním:

- výrobek není nebezpečný;

Expozice při kontaktu s očima:

Vypláchněte kontaminované oči, s otevřenými víčky, nepřetržitým proudem tekoucí vody po dobu 10-15 minut, 

vyvarujte se silného proudění vody, což může způsobit riziko poškození rohovky;

- nepoužívejte žádné oči na opláchnutí kapalin nebo jiných mastí před lékařskou konzultací;

- jestliže poškozená osoba používá kontaktní čočky, měla by být odstraněna;

- vyhledat lékařskou pomoc.

Expozice při styku s kůží:

odebrat kontaminovaný oděv;

- umyjte kontaminovanou pokožku velkým množstvím vody;

- vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se vyskytnou rušivé příznaky.

Gastrointestinální expozice:

- vypláchněte ústa velkým množstvím vody,

- vypijte velké množství vody;

- nevyvolávejte zvracení;

- vyhledat lékařskou pomoc.

4.2 NEJDŮLEŽITÉ A ZPOŽDĚNÉ PŘÍZNAKY A ÚČINKY EXPOZICE

inhalační expozice - výrobek nepředstavuje nebezpečí, může způsobit mírné

podráždění dýchacího traktu;

expozice při styku s kůží - výrobek je dráždivý; způsobuje podráždění a zarudnutí kůže

expozice při kontaktu s očima - výrobek způsobuje vážné poškození očí - bolesti, slzení, zarudnutí

expozice trávicího traktu - může dráždit jícnu a žaludek, nejsou k dispozici žádné údaje.

4.3 INDIKACE PRO JAKÉKOLI BEZPEČNOSTNÍ POMOC I

ZVLÁŠTNÍHO POSTUPU S POŠKOZENÝM

Žádné údaje nejsou k dispozici.

akut. Tox. 4, H302; dráždivost kůže 2, H315; oční 

bariéra 1, H318

klasifikace rizika

dráždivost kůže 2, H315; oční bariéra 1, H318; 

vodní chronic. 3, H412

hořlavá kapalina: 3, H226; asp. Tox. 1, H304; 

akutní voda: 1, H400; chronická voda: 1, H410; 

dráždivost kůže 2, H315; oční bariéra 1, H318



Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva: suchá chemikálie, pěna; vodní mlha, CO2.

Nevhodná hasiva: proud vody - riziko šíření ohně.
5.2 Výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru, výpary obsahují

látky nebezpečné pro zdraví, mimo jiné oxidy uhlíku, oxidy síry.
5.3 Nádoby v blízkosti ohně ochlazujte proudem vody.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: dýchací přístroje a ochranný oděv
vhodný při zásahu hpevných hořících materiálů.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
5.5 Další údaje:

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 INDIVIDUÁLNÍ OPATŘENÍ, OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ A POSTUPY

POHOTOVOSTNÍ SITUACE
Pro osoby, které nepatří k pomocným pracovníkům:
vyvarujte se kontaktu uvolněného přípravku s očima a kůží;
používejte těsné a namontované ochranné brýle ve vzduchotěsném krytu (ochranné brýle) nebo vhodnou 
ochrannou masku;
používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
Pro pomocníky:
Materiály pro osobní ochranné pomůcky:
- vhodné - ochranné rukavice - nitril, neopren, pryž;
- nevhodné - chybí.
V případě uvolnění průmyslových množství informujte příslušné služby a odstraňte z nebezpečné oblasti osoby, 
které nejsou zapojeny do likvidace havárie.

6.2 OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- dbát na vodní plochy, půdu;
- zabraňte kontaminaci podzemních vod, zajistěte odtoky, nedopusťte proniknutí do kanalizace;
informovat příslušné služby, pokud je množství průmyslového produktu zavedeno do vody, odpadních vod nebo 
do půdy.

6.3 METODY A MATERIÁLY ZABRÁNĚNÍ LIKVIDACE
POUŽÍVÁNÍ NÁPRAVKŮ
uvolněte uvolněný produkt do uzavřené, označené nádoby;
- umytí místa netěsnosti po úplném odstranění uvolněného produktu;
- vypláchnout kontaminovaný povrch a malé množství rozlitého produktu vodou;
- likvidujte v souladu s platnými předpisy.

6.4 Další údaje: Zlikvidujte v souladu se všemi platnými předpisy. Zákon o odpadech apod.

Oddíl 7. Zacházení a skladování:
7.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

- dodržujte platné předpisy při používání a ukládání výrobku
pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnost při práci (viz oddíl 15), výrobek by měl být používán v souladu s
s cílem a doporučeními výrobce;
- zabraňte přímému kontaktu produktu s očima, pokud je nutné použít brýle
ochranný;
- odstranit kontaminovaný oděv, vypláchnout kontaminovanou pokožku vodou;
- při práci s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte tabákem
s výjimkou míst určených k tomuto účelu,
- Před přestávkami a po dokončení práce s přípravkem důkladně umyjte ruce.

7.2 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ, včetně informací
TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLIV VZÁJEMNÝCH NESHODNOSTÍ
- skladovat produkt v chladných, suchých a dobře větraných místnostech, mimo zdroje tepla a zapálení;
- uskladněte výrobek v originálních, uzavřených, řádně označených obalech;
- chránit nádoby před přímým slunečním světlem;
- neuchovávejte v blízkosti potravin;
- vyvarujte se následujících materiálů: oxidačních látek, kyselin, zásad.

7.3 ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ (END)
- používejte výrobek v souladu s určeným použitím a doporučeními výrobce;



- zabránit přímému kontaktu přípravku s očima a kůží;
- při používání výrobku nejířte, nepijte ani nekuřte;
- Po manipulaci s přípravkem důkladně umyjte ruce.

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky
8.1 Kontrolní parametry (nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší):

Směs neobsahuje látky, pro které jsou definovány národní hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací zdraví 
škodlivých látek v pracovním prostředí. Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 6. června 2014 .. 
na maximální přípustné koncentraci a intenzitu škodlivých činitelů v pracovním prostředí (OJ 2014 poz. 817).
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou určeny pro vnitrostátní limitní hodnoty expozice v pracovním 
prostředí, které odpovídají mezní hodnoty expozice na pracovišti v EU v souladu se směrnicí 98/24 / ES, 
včetně případných opatření uvedených v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113 / EU.
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou určeny pro vnitrostátní limitní hodnoty expozice v pracovním 
prostředí, které odpovídají mezním hodnotám Evropské unie v souladu se směrnicí 2004/37 / ES, včetně př
ípadných opatření uvedených v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113 / EU.
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou určeny pro vnitrostátní biologické limitní hodnoty, které 
odpovídají biologickým mezních hodnot EU, v souladu se směrnicí 98/24 / ES, včetně veškerých opatření 
uvedených v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113 / EU.

Zaměstnanci Spotřebitelé

přes kůži 170 mg/kg 
Inhalací 12 mg / m3 3 mg / m3

požití 0,85 mg/kg tělesné hmotnosti

Zaměstnanci Spotřebitelé

přes kůži 4,16 mg/kg

požití 6,25 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Inhalací 73,4 mg/m4 21,73 mg/m3

Zaměstnanci Spotřebitelé

přes kůži 4060 mg/kg

požití 24 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Inhalací 285 mg/m3 85 mg/m3

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro benzensulfonovou kyselinu, C10-13-alkylové deriváty, 
sodné soli

CAS č. [68411-30-3]:
- vodní prostředí - sladká voda: 0,268 mg / l;
- vodní prostředí - mořská voda: 0,0268 mg / l;

- půda: 35 mg / kg;
- sediment ve sladké vodě: 8,1 mg / kg dwt;
- sediment v mořské vodě: 6,8 mg / kg dwt.
Hodnoty PNEC (Úrovně, které nezpůsobují změny v životním prostředí) pro kyselinu sírovou, mono C12-18
alkylestery, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:
 vodní prostředí - sladká voda: 0,098 mg / l;
 vodní prostředí - mořská voda: 0,0098 mg / l;
půda: 0,631 mg / kg;
sediment ve sladké vodě: 3,45 mg / kg;
sediment v mořské vodě: 0,345 mg / kg.
Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro amidy, C12-18 (sudé číslo) a C18 (nenasycené),
 N-hydroxyethyl CAS [90622-77-8]:
vodní prostředí - sladká voda: 0,003 mg / l;
vodní prostředí - mořská voda: 0,0003 mg / l;
- půda: 0,12444 mg / kg;

Dlouhodobý celkový dopad
85 kg/tělesné hmotnosti/den)

DNEL (přípustná hladina efektu) určené pro pracovníky a spotřebitele, pro látky benzensulfonové kyseliny, 

C10-13 alkylderiváty, sodné soli CAS číslo [68411-30-3]:
DNEL

Hodnoty DNEL (odvozená hladina bez účinku) jsou určeny pro amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-

hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]:

2,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den

DNEL (přípustná hladina změn) stanovená pro Kyselinu sírovou, mono C12-18

alkylestery, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:

2440 mg/kg tělesné hmotnosti/den

Dlouhodobý celkový dopad

Dlouhodobý celkový dopad



- sediment ve sladké vodě: 0,261 mg / kg;
- sediment v mořské vodě: 0,0261 mg / kg.

8.2 Individuální ochranná opatření:
Ochrana očí:
- při správném používání není nutné používat brýle
v případě kontaktu s průmyslovými množstvími.
Ochrana rukou:
- v případě řádného použití není nutné, používejte ochranné rukavice
(nitril, neopren) v případě dlouhodobého kontaktu s výrobkem.
Ochrana dýchacích cest:
- pokud se používá správně, není nutné.

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Vzhled: pevná hmota
Barva: moře - prostřední pásek modrý, boční páseky temně modré
Zápach: charakteristický mořský
pH: 6 - 10 (1% vodný roztok)

Počáteční bod varu a rozmezí varu: není známa
Bod vzplanutí: nepoužitelné
Rychlost odpařování: není použitelný
Hořlavost: nepředstavuje nebezpečí požáru
Horní / dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti
Limity: nepoužitelné
Tlak páry: nebyla stanovena 
Relativní hustota: 1250-1650 kg/m3
Rozpustnost (y): ve vodě rozpustná
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: nepoužitelné
Teplota samovznícení: 
Teplota rozkladu: není stanovena
Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje
Výbušné vlastnosti: nepoužitelné
Oxidační vlastnosti: nepoužitelné

Oddíl 10. Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita: data nejsou k dispozici
10.2 Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Při doporučených skladovacích a skladovacích podmínkách nedochází k žádným

nebezpečným reakcím
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhněte se nadměrnému teplu, vlhkosti, je blízkost tepelných zdrojů
10.5 Neslučitelné materiály:

Je třeba se vyhnout silným minerálním kyselinám.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Směs nebyla testována - nejsou k dispozici žádné údaje.

Oddíl 11. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
11.1 Akutní toxicita:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi nejsou klasifikační kritéria splněna.
ATEmix (orální) = 3600 mg / kg (vypočteno podle bodu 3.1.3.6.1 přílohy I nařízení)
CLP 1272/2008).
Akutní toxicita složkové složky - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli / 86%
Číslo CAS [68411-30-3]:
LD50 (orální): 1080 mg / kg (potkan);
LD50 (pokožka):> 2000 mg / kg (potkan).
Akutní toxicita složky směsi - kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č.
[68955-19-1]:
LD50 (perorální):> 2000 mg / kg (potkan);
LD 50 (kůže):> 2000 mg / kg (králík);
LC50 (inhalace):> 5 mg / l / 4h (myší).

Bod tání / bod tuhnutí: nebyla stanovena pro výrobek; 198,5 ° C, kyselina benzensulfonová, C10-13



Akutní toxicita směsi složek - amidy, C12-18 (rovnoměrné) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č.
[90622-77-8]:
LD50 (perorální):> 5000 mg / kg (potkan);
LD50 (pokožka):> 2000 mg / kg (potkan).

Koroze / podráždění kůže:
Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách byla směs klasifikována jako dráždivá pro kůži.
Koroze kůže / dráždění složky směsi - kyselina benzensulfonová, alkylové deriváty C10-13,
sodné soli CAS č. [68411-30-3]:
Dráždí pokožku ((test OECD 404, potkan).
Směs Koroze / podráždění složka - Amidy, 12-18 (i) a C18 (nenasycený), N-
hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:
Dráždí pokožku.
Koroze / podráždění kožní komponenty směsi - kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, soli
sodné číslo CAS [68955-19-1]:
Má negativní vliv na pokožku. Může způsobit praskání a ekzém.
Vážné poškození očí / podráždění očí:
Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi
byl klasifikován jako způsobující vážné poškození očí.
Vážné poškození očí / podráždění očí složky směsi - kyselina benzensulfonová,
C10-13 alkylové deriváty, sodné soli CAS č. [68411-30-3]:
Způsobuje vážné poškození očí (test OECD 405, králík).
Vážné poškození očí / dráždí oči složkou směsi - Amida, C12-18 (sudý) a
C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:
Způsobuje vážné poškození očí.

Vážné poškození očí / podráždění očí směsi složek - kyselina sírová, mono C12-
Alkylestery, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:
Způsobuje vážné poškození očí.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:
Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směs není
zařazené do této třídy, ale směs obsahuje: Limonen, může způsobit reakci
alergický.
Senzibilizující účinek směsi složek - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli
[68411-30-3]:

Test - kůže (morče) - výsledek: nezpůsobuje senzibilizaci.
Senzibilizující účinek složky směsi - Kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli [68955-19-
1]:
Test na senzibilizaci pokožky (OECD 406) - kůže (morče) - výsledek: nezpůsobuje senzibilizaci.
Senzibilizující účinek složky směsi - amidy, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl No
CAS [90622-77-8]:
Nevyvolá senzibilizaci (pokožku).
Mutagenita zárodečných buněk:
Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách není směs zařazena do této třídy.
Mutagenita složení směsi - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli CAS č.
[68411-30-3];
- Test OECD 471 Zkouška bakteriální zpětné mutace - výsledek - negativní.
- Test OECD 476 Test in vitro na mutaci genů savčích buněk - výsledek - negativní.
- OECD test 473 In vitro test na chromozomové aberace savců - výsledek - negativní.
- OECD test 475 Test chromozomální aberace savčí kostní dřeně - výsledek - negativní.
- OECD test 474 Test mikronucleusu u savčích erytrocytů - výsledek - negativní.
Mutagenita složení směsi - kyselina sírová, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:
- Test OECD 476 Test in vitro na mutaci genů savčích buněk - výsledek - negativní.
- Test OECD 471 Zkouška bakteriální zpětné mutace - výsledek - negativní.
- OECD test 478 Genetická toxikologie: Hlodavcový dominantní letální test - výsledek - negativní.
- OECD test 475 Test chromozomální aberace savčí kostní dřeně - výsledek - negativní.
Mutagenita složení směsi - amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8)
To není mutagenní - Amesův test - negativní výsledek.

Karcinogenita:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách není směs zařazena do této třídy.

Karcinogenita složení směsi - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli [68411-30-3)



Test - ústní (krysa, doba expozice - 2 roky) - výsledek: negativní.

Test - orální (krysa, doba expozice - 26 měsíců) - výsledek: negativní.

Karcinogenita složky směsi - kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č. [68955-19-1)

Test - ústní (krysa, doba expozice - 2 roky) - výsledek: negativní.

Test - kůže (krysa, doba expozice - 2 roky, 2 dny v týdnu) - výsledek: negativní.

Karcinogenita složky směsi - amidy, C12-18 (rovnoměrné) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č.

[90622-77-8]:

Není klasifikován jako karcinogen pro lidi.

Reprodukční toxicita:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách není směs zařazena do této třídy.

Reprodukční toxicita složky směsi - kyselina benzensulfonová, deriváty C10-13

alkyl, sodné soli CAS č. [68411-30-3];

- Orálně (potkan) - 350 mg / kg NOAEL.

Reprodukční toxicita složky směsi - kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, soli

Sodík CAS č. [68955-19-1]:

- OECD 416 Dvougenerační studie reprodukční toxicity (potkan, perorálně: 703mg / kg).

Reprodukční toxicita složky směsi - amidy, C12-18 (rovnoměrné) a C18 (nenasycené), N-

hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:

Žádná reprodukční toxicita.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi nejsou klasifikační kritéria splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi nejsou klasifikační kritéria splněna.

Nebezpečí vdechnutí:

Nevztahuje se - směs je pevná.

Informace o pravděpodobných způsobech expozice a příznaky expozice:

Směs nebyla testována - nejsou k dispozici žádné údaje.

Oddíl 12. Ekologické informace

12.1 Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách směsi

byl klasifikován jako škodlivý pro vodní organismus, což způsobuje dlouhotrvající

účinky.

Akutní toxicita směsi složek - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli CAS č. [68411-30-3]:

Ryby - LC50: 1,67 mg / l / 96 h.

Dafnie - EC50: 2,9 mg / l / 48 h / Daphnia magna /.

Algi - EC50: 29 mg / l / 96 h.

Bakterie - EC50: 550 mg / l / 3 h.

Akutní toxicita složkové složky - kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:

Ryby - LC50: 1 - 10 mg / l / 96 h;

Dafnie - EC50: 1 - 10 mg / l / 48 h / Daphnia magna /.

Řasa - EC50:> 1 mg / l / 72 h.

Bakterie - EC50: 24 mg / l / 4 h.

Akutní toxicita směsi složek - amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:

Ryby - LC50: 10 - 100 mg / l (ISO 7346/2).

Daphnia - EC50: 10 - 100 mg / l (test OECD 202, Daphnia magna).

Rasy - EC50: 1-10 mg / l (OECD 201 / DIN 38412).

Bakterie - EC0:> 100 mg / l (OECD 209).

Chronická toxicita směsi složek - kyselina benzensulfonová, alkyl-deriváty C10-13, sodné soli č. CAS [68411-30-3]:

Ryba - NOEC: 3,2 mg / l / 28d (Semistatický).

Dafnie - NOEC: 1,18 mg / l / 21d (Daphnia magna).



Řasa - NOEC: 3,1 mg / l / 15d (Chlorella Kessleri).

Chronická toxicita směsi složek - Kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:

Ryba - NOEC: 1,7 mg / l / (OECD 204 - ryba, test s prodlouženou toxicitou: 14 dní).

Dafnie - NOEC: 1 - 2 mg / l / (Daphnia magna, 30 dnů).

NOEC: 2 mg / l / (Daphnia magna, 40 dnů).

NOEC: 0,204 - 0,88 mg / l / (Daphnia magna, 7 dní).

Algi - EC10: 7,92 mg / l / (OECD 201 Alga, test růstové inhibice, 14 dní).

Chronická toxicita složení směsi - amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:

Žádné údaje nejsou k dispozici.

12.2 TRVANLIVOSTI A ODSTRANĚNÍ

Směs nebyla testována - nejsou k dispozici žádné údaje.

Perzistence a odbouratelnost složek směsi - Benzensulfonová kyselina, C10-13 alkylové deriváty, sodné soli 

CAS č. [68411-30-3]:

Výrobek je snadno odbouratelný.

93-94% - OECD 301A - DOC DieAway test - 28 dní

85% - test OECD 301B - CO2 Evolution Test - 28 dní

> 70% - OECD 301A - DOC DieAway test - 28 dní

> 60% - OECD odvozená od OECD 301F (biodegradační test) - 28 dní

Perzistence a odbouratelnost složek směsi - Kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:

Výrobek je snadno odbouratelný.

Persistence a rozložitelnost složky směsi - amidy, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl 

CAS č. [90622-77-8]:

Je snadno a rychle rozložen. Všechny organické látky obsažené v přípravku se během testů dostanou k usnadnění 

rozkladu

> 60% BSK / CHZT nebo CO2 nebo > 70% pokles DOC. To odpovídá mezním hodnotám lehkého rozpadu podle 

OECD 301.

12.3 Kapacita pro bioakumulaci

Směs nebyla testována - nejsou k dispozici žádné údaje.

Bioakumulační potenciál složky směsi - kyselina benzensulfonová, C10-13 alkylové deriváty, sodné soli 

CAS č. [68411-30-3];

LogPow - 3.32

BCF = 9-116.

Nízký potenciál bioakumulace.

Bioakumulační potenciál složky směsi - kyselina sírová, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli CAS č. [68955-19-1]:

LogPow: 1,6-4,64.

BCF <73.

Nízký potenciál bioakumulace.

Bioakumulační potenciál složky směsi - amidy, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl 

CAS č. [90622-77-8]:

Tato látka není bioakumulativní ani bioakumulativní.

12.4 MOBILITA V PŮDĚ

Směs nebyla testována - nejsou k dispozici žádné údaje.

Mobilita v půdních složkách směsi - kyselina benzensulfonová, deriváty C10-13

alkyl, sodné soli CAS č. [68411-30-3]; Kyselina sírová, monoalkylestery C12-18, sodné soli CAS č. [68955-19-1]; 

Amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl CAS č. [90622-77-8]:

Žádné údaje nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs nebyla testována - žádná data.

Komponenty směsi nesplňují kritéria pro PBT a vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky



Směs nebyla testována - žádná data.

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování

13.1 Způsoby zneškodňovánísměsi:

Způsoby odstaňování kontaminovaného obalu: zneškodnění se provádí dle příslušných předpisů v oblasti nakládání

s odpady - jedná se o obal znečištěný škodlivinami a zařazuje se jako odpad nebezpečný pod katalogovým číslem

15 01 10 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  nebo těmito látkami znečištěný. Využití nebo odstranění 

provádí odpovědná osoba, která má k této činnosti souhlas příslušného správního orgánu podle zákona č. 

185/2001 Sb. včetně včetně prováděcích předpisů.

Oddíl 14. Informace pro přepravu

14.1 UN číslo: nejsou k dispozici

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: 

14.3 Třída nebezpečnosti (es): není k dispozici

14.4 Obalová skupina: k dispozici žádné údaje

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: data neudána

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: data neudána

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a kodexu IBC: údaje nejsou k dispozici

dopravu a ICAO/IATA pro air (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO / IATA 2014).

Oddíl 15. Informace o  předpisech

Klasifikace a označení látky je v souladu s těmito nařízeními:

Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení,

povolování a omezování chemických látek; v platném znění

Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a

balení látek a směsí; v platném znění

Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES

Oddíl 16. Další informace :

Klasifikace směsi je založena na:

- kategorie "akutní toxicita" - metoda přídatných látek;

- kategorie "koroze / podráždění pokožky" - metoda přídatných látek;

- kategorie "vážné poškození očí / podráždění očí" - metoda aditiv;

- kategorie "respirační nebo kožní senzitizace" - obsah senzibilizujících složek;

- kategorie "mutagenita" - obsah klasifikovaných složek;

- kategorie "karcinogenita" - obsah klasifikovaných složek;

- kategorii "reprodukční toxicity" obsahu klasifikovaných složek;

- kategorie "opakované expozice STOT" klasifikovaných složek;

- kategorii "jednorázové expozice STOT" klasifikovaných složek;

- kategorie "nebezpečí při vdechnutí" - metoda přídatných látek;

- kategorie "ekotoxikologické vlastnosti" - metoda přídatných látek.

Zkratky a akronymy použité v bezpečnostním listu:

PBT - Persistentní, bioakumulativní, toxická;

vPvB - velmi perzistentní a velmi bioakumulativní;

LD50 - smrtelná dávka, 50%;

LC50 - smrtelná koncentrace 50%;

EC50 - poloviční maximální účinná koncentrace;

IC50 - polovina maximální inhibiční koncentrace;

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

NOAEL - Žádná pozorovaná úroveň nežádoucích účinků;



NOEC - koncentrace bez pozorovaného účinku;

BCF - faktor biokoncentrace.

logPow - rozdělovací koeficient oktanol - voda;

OEL - Limitní hodnoty expozice pracovníků;

TWA - osm hodinový časově vážený průměr;

STEL - krátkodobá expozice.

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

RID - Pravidla pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemí

Vodní cesty.

IMDG - Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží.

IATA - Mezinárodní asociace letecké dopravy.

Seznam příslušných výstražných upozornení a bezpečnostních upozornení, které nejsou uvedeny v plném znění podle 

oddílů 2 až 15:

Hořl. Kap. 3 Hořlavé kapaliny kategorie 3.

Akutní toxicita. 3 Akutní toxicita kategorie 3.

Akutní toxicita. 4 Akutní toxicita kategorie 4.

Oční bariéra. 1 poškození očí kategorie 1.

Oční dráždění. 2 Podráždění očí kategorie 2.

Kožní dráždění. 2 Podráždění kůže kategorie 2.

Senzibilizace kůže kategorie 1.

Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí z kategorie 1.

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - Akutní nebezpečí kategorie 1.

Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 1.

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 2.

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 3.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.

H311 Jedovatý při styku s kůží.

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechování.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou určeny jako obecný popis našich výrobků a jejich 

možných aplikací. 

Tento dokument není ani kvalitní popis výrobku ani záruka konkrétních vlastností. Tyto informace je třeba 

považovat za pomoc při přepravě, skladování a používání výrobku. To nezbavuje uživatele odpovědnost za 

nesprávné použití výše uvedených informací a také za nesprávné dodržování zákonných norem v dané oblasti.

 Vzhledem k možným změnám v našich produktech a příslušným národním a mezinárodním předpisům a zákonům by 

se mohl změnit stav našich výrobků.

BL vypracován na základě originálu výrobce.

Revize: 6.11.2021


