
 strana 1/6
Bezpe nostní list

podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum tisku: 01.02.2011 Revize: 01.02.2011íslo verze 2

* 1 Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

· Identifikátor výrobku

· Obchodní ozna ení: RANDREINIGER
· P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
· Použití látky / p ípravku isticí p ípravek

· Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:

arcana pool systems GmbH
Brünner Strasse 186                            Tel.: +43 (0)2246 28 555-0
A-2201 Gerasdorf                                         office@arcana.at
První p íjemce:
Pooltechnik, spol. s r.o.                                   Tel.: 493 532 209
Karla Vika 264, 506 01 Jicín                            email: pooltechnik@pooltechnik.cz

· Obor poskytující informace: Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojíšti 1, 128 08 Praha 2
· Telefonní íslo pro naléhavé situace: Telefon nep etržit  224 919 293, 224 915 402

2 Identifikace nebezpe nosti

· Klasifikace látky nebo sm si

· Klasifikace podle sm rnice Rady 67/548/EHS nebo sm rnice 1999/45/ES
Xi; dráždivý

R36/38:   Dráždí o i a k ži.
· Klasifika ní systém:

Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními údaji.
Klasifikace odpovídá dohodám dodatku B k rakouskému Na ízení o chemikáliích, je však dopln na údaji z odborné
literatury a firemními údaji.

· Prvky ozna ení

· Ozna ení podle právních sm rnic EHS:
Produkt je za azen a ozna en podle sm rnic ES/na ízení o nebezpe ných látkách.

· Poznávací písmeno a ozna ení nebezpe nosti produktu:

Xi dráždivý

· R-v ty:
36/38 Dráždí o i a k ži.

· S-v ty:
2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít.
46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
56 Zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném míst  pro zvláštní nebo nebezpe né odpady.

· Další nebezpe nost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

* 3 Složení/informace o složkách

· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
(pokra ování na stran  2)

 CZ

(zákon 356/2003 Sb. a vyhláška
232/2004 Sb. v platném znění)

Označení podle právních směrnic EHS
Produkt je zařazen a označen podle směrnice 1999/45/EHS.

Symbol nebo symboly nebezpečnosti
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· Obsažené nebezpe né látky:
Alkylene aminocarboxylate

 Xi R38
 Skin Irrit. 2, H315

10-25%

CAS: 10213-79-3 Sodiummetasilikate
 C R34;  Xi R37
 Skin Corr. 1B, H314;  STOT SE 3, H335

2,5-10%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6
Indexové íslo: 607-620-00-6

trinatrium-nitrilotriacetate
 Xn R22-40;  Xi R36

Karc. kat. 3
 Carc. 2, H351;  Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

1,0-2,5%

· R-v ta:    36/38
· S-v ta:    2-26-36/37/39-46-56
· Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj  o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc

· Popis první pomoci
· Obecná upozorn ní: Neprodlen  odstranit ásti od v  zne ist né produktem.
· P i nadýchání: P ívod erstvého vzduchu a kyslíku,vzít na radu léka e.
· P i styku s k ží: Opláchnout teplou vodou.
· P i zasažení o í: Otev ené o i po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s léka em.
· P i požití: Ihned se informovat u léka e.

5 Opat ení pro hašení požáru

· Hasiva
· Doporu ené hasící prost edky: Zp sob hašení p izp sobit podmínkám v okolí.
· Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si

P i požáru se m že uvolnit:
CO
NOx

· Pokyny pro hasi e
· Zvláštní ochranná výstroj:

Použít ochranný dýchací p ístroj.

6 Opat ení v p ípad  náhodného úniku

· Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy Nosit osobní ochranný od v.
· Opat ení na ochranu životního prost edí:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Z edit velkým množstvím vody.

· Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

· Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpe nému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstran ní viz kapitola 13.

 CZ

(pokra ování na stran  3)

nitrilotriacetát sodný

Metakřemičitan sodný pentahydrát

Alkylaminokarboxylát
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7 Zacházení a skladování

· Zacházení:
· Opat ení pro bezpe né zacházení Nádrž udržovat nepropustn  uzav enou.
· Upozorn ní k ochran  p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

· Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí
· Skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: P echovávat jen v p vodní nádob .
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Neskladovat spole n  s kyselinami.
· Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšn  uzav enou.

* 8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

Limitní hodnoty expocize na pracovišti dle sm rnice 98/24/ES a/nebo na ízení vlády . 361/2007 Sb. (v platném
zn ní): Sm s neobsahuje žádná relevantí množství látek u kterých se musí kontrolovat na pracovišti limitní hodnoty.

· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.

· Omezování expozice
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:

Zdržovat od potravin, nápoj  a krmiv.
Zašpin né, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
P ed p estávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Ochrana dýchacího ústrojí:

Ochrana dýchacího ústrojí jen p i vytvá ení aerosol  nebo mlhy.

· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Gumové rukavice
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je
výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím zkoušku.

· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana o í:

Ochranné brýle

Uzav ené ochranné brýle
(pokra ování na stran  4)

 CZ

Limitní hodnoty expozice na pracovišti dle směrnice 98/24/ES a/nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (v platném zně-
ní): Směs neobsahuje žádná relevantní množství látek u kterých se musí kontrolovat na pracovišti limitní hodnoty.
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· Ochrana t la: Pracovní ochranné oble ení

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Forma: Tekuté
Barva: Bezbarvý

· Zápach: Charakteristický

· Hodnota pH (10 g/l) p i 20°C: 11 - 12

· Zm na stavu
Bod tání/rozmezí tání: Není ur eno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: > 100°C

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Samovznícení: Produkt není samozápalný.

· Nebezpe í exploze: U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Hranice exploze:
Dolní mez: n.b. Vol %

· Hustota p i 20°C: 1,15 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
vod : Úpln  mísitelná.

10 Stálost a reaktivita

· Reaktivita
· Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Možnost nebezpe ných reakcí

Zp sobuje korozi aluminia.
Reakce s kyselinami.

· Nebezpe né produkty rozkladu:
Kysli ník uhelnatý nebo kysli ník uhli itý
NOx

11 Toxikologické informace

· Informace o toxikologických ú incích
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Dráždí k ži a sliznice.
· na zrak: Dráždivé ú inky
· Senzibilita: Není známo žádné senzibilizujcí p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:

Produkt poukazuje, na základ  výpo t  všeobecných za a ovacích sm rnic ES pro p ípravky v posledním platném
zn ní následující nebezpe í:
dráždivý

 CZ

(pokra ování na stran  5)
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12 Ekologické informace

· Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozorn ní:

T ída ohrožení vody 1 (D) (Samoza azení):slabé ohrožení vody
Nesmí nez ed no nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.

· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

* 13 Pokyny pro odstra ování

· Metody nakládání s odpady
Legislativní p edpisy: Sm rnice 2008/98/ES, o odpadech a o zrušení n kter ch sm rnic, zákon 185/2001 Sb., o
odpadech, zákon 477/2001 Sb., o obalech (v platném zn ni)

· Doporu ení:

Nesmí se odstra ovat spole n  s odpady z domácnosti. Nep ipustit únik do kanalizace.

· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Obaly likvidovat na základ  p edpis  o obalech.
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn  s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu

· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):

· ADR/RID-GGVSEB t ída: 8 Žíravé látky
· Kemlerovo íslo: 80
· Výstražná tabule: íslo UN: 1719
· Obalová skupina: III
· Náležitý název OSN pro zásilku: 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N. (Sodiummetasilikate)

· Námo ní p eprava IMDG:

· IMDG-t ída: 8 
· SN- íslo: 1719
· Label 8 
· Obalová skupina: III
· EMS-skupina: F-A,S-B

(pokra ování na stran  6)
 CZ
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· Správný technický název: Caustic alkali liquid, n.o.s., metakieselsäure Dinatriumsalz

· Letecká p eprava ICAO-TI a IATA-DGR:

· ICAO/IATA-t ída: 8 
· SN/ID- íslo: 1719
· Label 8 
· Obalová skupina: III
· Správný technický název: Caustic alkali liquid, n.o.s., metakieselsäure Dinatriumsalz

· Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele Varování: Žíravé látky

15 Informace o p edpisech

· Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si

· Národní p edpisy:

· Stupe  ohrožení vody: VOT 1(Samoza azení): slab  ohrožující vodní zdroje.
· Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.

* 16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Pokyny pro školení pracovník  zajišt'ujících ochranu lidského zdraví a životního prost edí: Dodavatelem nejsou
stanoveny.

· Relevantní v ty
H302 Zdraví škodlivý p i požití.
H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í.
H315 Dráždí k ži.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest.
H351 Podez ení na vyvolání rakoviny.

R22 Zdraví škodlivý p i požití.
R34 Zp sobuje poleptání.
R36 Dráždí o i.
R37 Dráždí dý chací orgány.
R38 Dráždí k ži.
R40 Podez ení na karcinogenní ú inky.

· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm n ny   
 CZ


