
Bezpe�nostní list 
podle 1907/2006/ES, �lánek 31 

 

Oplachový prost�edek N 

 

P�epracováno dne: 01.09.2009 �. rev.: 04 
SIDA_CS_Klarspueler N_Rev04 

     Naposledy vytišt�no: 02.09.2009 
strana 1 z 5 

  

1. Identifikace p�ípravku a firmy 
1.1. Identifikace p�ípravku 

Oplachový prost�edek N / Klarspüler N / Rinsing Agent N  / N / Öblitöszer N / Sredstvo za ispiranje 
N  

1.2. Použití p�ípravku  
Oplachový prost�edek pro pr�myslové, strojní použití 

1.3. Identifikace firmy 
DE: Winterhalter Gastronom GmbH, Tettnanger Straße 72, 88074 Meckenbeuren 
Telefon: +49 (0) 7542 / 402 -0, Telefax: +49 (0) 7542 / 402-187 
E-Mail: MSDS@winterhalter.de 
CZ: Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103, 251 01 �í�any, I�O: 43750176 
Telefon: +420 323 604 536-7, Telefax: +420 323 637 326 
E-Mail: info@winterhalter.cz 

1.4. �íslo nouzového volání 
CZ: Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 (nep�etržitá služba) 
 

  
2. Identifikace rizik p�ípravku 

Pro �lov�ka: Odpadá, protože tento p�ípravek není ve smyslu sm�rnice 
1999/45/ES za�azen jako nebezpe�ný. 

Pro životní prost�edí:  P�i používání podle p�edpisu: žádné 
 

 
3. Složení / Informace o složkách 

Nebezpe�né látky obsažené v produktu podle sm�rnice 99/45/ES 
 
Upozorn�ní: Tyto nebezpe�né vlastnosti se vztahují na vlastnosti �istých látek obsažených v produktu, charakteristika 
p�ípravku (produktu) je uvedena pod bodem 2 a 15. Plné zn�ní R-v�t naleznete pod bodem 16. 

Nebezpe�né látky 
obsažené v produktu: 

 % Symboly R-v�ty 

CAS: - 
EINECS: Polymer 

Neiontový tenzid 5-15 Xi 36/38 

CAS: 28348-53-0 
EINECS: 248-983-7 

Sodium 
cumolsulfonát 

1-5 Xi 36 

 
 
4. Pokyny pro první pomoc 

Všeobecné pokyny:  Ihned svlékn�te zne�išt�ný, nasáknutý od�v a bezpe�n� ho zlikvidujte.  
Po styku s k�ží:  P�i kontaktu s k�ži ihned omyjte velkým množstvím vody. 
Po zasažení o�í:  Otev�ené oko vypláchn�te d�kladn� dostatkem vody (min. 10 minut) 

a následn� vyhledejte o�ního léka�e. 
 Po požití:  Ihned vypláchn�te ústa a potom vypijte velké množství vody. 

Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte léka�e. 
 
 
5. Opat�ení pro zdolávání požáru 

Vhodná hasiva: 
Proud rozprašované vody, p�na, hasicí prášek, kysli�ník uhli�itý. Hasicí opat�ení sla�te 
s opat�eními pro požár okolí. 
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Hasiva, která nelze použít z d�vodu bezpe�nosti: nejsou známa 
Zvláštní ohrožení samotným p�ípravkem, spalinami nebo plyny vznikajícími p�i požáru: 
nejsou známa 
Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e krom� prost�edk� uvedených v kapitole 8: 
Používejte nezávislý p�ístroj na ochranu dýchacích cest. 
Dodate�ná upozorn�ní: výrobek samovoln� neho�í. 

 
 
6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 

Opat�ení na ochranu osob krom� opat�ení uvedených v kapitole 8: 
Vyhn�te se kontaktu s o�ima a pokožkou. 
Opat�ení na ochranu životního prost�edí: 
Zabra�te proniknutí do kanalizace, povrchové, podzemní vody a p�dy. 
Proces �išt�ní: 
Pohlcujte absorbenty tekutin (nap�. univerzální pojiva, písek, k�emeliny). 
Drobné zbytky spláchn�te velkým množstvím vody. 
 

 
7. Manipulace a skladování 
7.1 Manipulace  

P�i správném používání nejsou zapot�ebí žádná zvláštní opat�ení. 
7.2. Skladování 

Skladujte v chladu a ve stojaté poloze. Žádná zvláštní bezpe�nostní opat�ení. Skladovací t�ída 
podle systému Svazu chemického pr�myslu (VCI): 12 

7.3. Specifická použití: žádná 
 
 
8. Omezení a kontrola expozice / osobní ochranné vybavení 
8.1. Expozi�ní mezní hodnoty 

�. CAS Ozna�ení látky Druh mg/m3 ml/m3 

-- -- -- -- -- 
8.2. Omezování a kontrola expozice 

P�i správném používání není zapot�ebí. 
8.2.1. Omezování a kontrola expozice pracovník� 

P�i správném používání není zapot�ebí. 
8.2.1.1. Ochrana dýchacích cest 

P�i správném používání není zapot�ebí. 
8.2.1.2. Ochrana rukou 

P�i správném používání není zapot�ebí. 
8.2.1.3. Ochrana o�í 

P�i správném používání není zapot�ebí. 
8.2.1.4. Ochrana k�že 

Nejsou zapot�ebí žádná zvláštní opat�ení. P�esto se doporu�ují opat�ení b�žná jako p�i zacházení 
s chemikáliemi. 

8.2.2. Omezování a kontrola expozice životního prost�edí 
P�i správném používání není zapot�ebí. 
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9.  Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Všeobecné informace 

Vzhled:      kapalný 
Barva:       bezbarvý 
Zápach:      specifický pro výrobek 

9.2. D�ležité informace z hlediska ochrany zdraví, životního prost�edí a bezpe�nosti 
Hodnota pH (20°C):    cca. 5 
Bod varu (°C):     nestanoveno 
Bod vzplanutí (°C):     neužívá se 
Ho�lavost:     nestanoveno 
Nebezpe�í exploze:    nehrozí exploze 
Vlastnosti podporující ho�ení:   nestanoveno 
Tlak páry:     nestanoveno 
Relativní hustota (20°C) g/cm3:   cca. 1,0 
Rozpustnost ve vod� (20°C):   libovoln� mísitelné 
Rozpustnost:     nestanoveno 
Rozd�lovací koeficient: n-oktanol / voda: nestanoveno 
Viskozita (20°C) mPa s:    cca 5 
Hustota páry:     nestanoveno 
Rychlost odpa�ování:    nestanoveno 
Sypná hmotnost materiálu g/l cca:  neužívá se 

9.3. Další informace 
Kyselinová/alkalická rezerva:     nestanoveno 
 

 
10.  Stálost a reaktivita 
10.1. Podmínky, kterých je t�eba se vyvarovat    Nedochází k rozkladu p�i správném použití. 
10.2. Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat   Nemísit s jinými produkty. 
10.3. Nebezpe�né produkty rozkladu   P�i správném používání žádné. 
 
 
11.  Toxikologické údaje 

Kontakt s pokožkou:   Lehce dráždivé. 
Kontakt s okem:   Lehce dráždivé. 
Požití: P�i vyzvracení nebezpe�í udušení prost�ednictvím 

vznikající p�ny. LD 50 (krysa) >2000 mg/kg. 
 

12.  Údaje pro životní prost�edí 
12.1. Ekotoxicita    nejsou k dispozici žádné údaje  
12.2. Mobilita    nejsou k dispozici žádné údaje 
12.3. Persistence a rozložitelnost 

Všechny tenzidy obsažené v produktu odpovídají hodnotám pro plnou biologickou rozložitelnost, 
které jsou požadované v na�ízení (ES) �. 648/2004 o detergentech. 
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12.4. Bioakumula�ní potenciál  nejsou k dispozici žádné údaje 
12.5. Jiné nep�íznivé ú�inky   se neo�ekávají 
12.6. Další ekologická upozorn�ní 

Hodnocení ekologických vlastností produktu se zakládá výhradn� na údajích o surovinách 
a kritériích za�azení (metoda výpo�tu) v platných evropských sm�rnicích 1999/45/ES. Pro 
p�ípravek nejsou žádné výsledky zkoušek. 
Zabra�te proniknutí koncentrátu do ve�ejné kanalizace, povrchové a podzemní vody. P�i odvád�ní 
z�ed�ných použitých roztok� do ve�ejné kanalizace se musí dodržovat p�edpisy jako nap�. 
hodnota ph. Funkce ve�ejných �istíren vody nebude narušena p�i odvád�ní dostate�n� z�ed�ných 
roztok�, které jsou v rozmezí p�ípustné hodnoty pH. 

 
 
13.  Pokyny pro likvidaci 

Zbytky produktu: Správné zni�ení (spálení) zbytk� produktu autorizovaným odborným podnikem 
pro likvidaci. 
Kód odpadu: 200129 Detergenty, které obsahují nebezpe�né látky. 
Zne�išt�né obaly: Kontaminované obaly z HDPE se musí �ádn� vy�istit a uzav�ít, potom se 
mohou recyklovat, skládkovat nebo spalovat. 
Musí se p�itom dodržovat místní p�edpisy. Pouze N�mecko: Obaly se symbolem “zelený bod” se 
mohou zlikvidovat pomocí systému DSD. 
Jestliže se tento p�ípravek nebo jeho obal stanou odpadem, musí kone�ný uživatel p�id�lit 
odpovídající kód odpadu dle vyhlášky �. 381/2001 Sb. v platném zn�ní. 

 
 
14.  Informace pro p�epravu podle harmonizace ADR/RID/IMDG-Code/IATA-

DGR/ICAO-TI: 
�íslo UN:     - 
Technický název:     - 
�ádné ozna�ení pro zaslání:     - 
T�ída:       - 
Obalová skupina:     - 
Látky zne�iš�ující mo�e:    - 
EmS:      - 
Identifika�ní �íslo nebezpe�nosti:  - 
Pokyny:      Z hlediska ADR se nejedná o rizikovou látku. 

 
 
15.  Právní p�edpisy 

Charakteristika a ozna�ení dodaného produktu podle kritérií evropské sm�rnice 
o klasifikaci, balení a ozna�ování nebezpe�ných p�ípravk� 99/45/ES 
Symbol(y)   - 

 obsahuje:  - 
 

Pokyny pro p�ípad nebezpe�í: 
Odpadá, protože tento p�ípravek není ve smyslu sm�rnice 1999/45/ES za�azen jako nebezpe�ný. 
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Bezpe�nostní doporu�ení: 
Odpadá. P�esto se doporu�uje zacházení b�žné jako s chemikáliemi. 

 
S 46 P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 

ozna�ení. 
 

Další výstražná upozorn�ní nebo poznámky: p�ípravek je ur�en pouze živnostník�m 
 
 
Vnitrostátní p�edpisy (D):  WGK (t�ída ohrožení vody) = 2 - ohrožující vodu 

     �íslo BfR (Spolkový ústav pro vyhodnocování rizik): 2013412 

 
16.  Další informace 

Plné zn�ní R-v�t uvedených pod bodem 2 
 
R 36     Dráždí o�i. 

  R 38    Dráždí pokožku. 
 

Látky obsažené v �isticích prost�edcích podle na�ízení (ES) �. 648/2004 o detergentech 
< 5 % fosfonáty, < 5 % polykarboxyláty, 5-15%: neiontové tenzidy, krom� toho konzerva�ní 
prost�edek, pomocné látky, barviva, rozpoušt�dla rozpustná ve vod� 

 
Ú�inné látky u dezinfek�ních prost�edk� a biocid�: 
Methylchloroisothiozolinone / Methylisothiazolinone  

 
 
Další zdroje informací:- 
 
Zdrojová data použitá pro vytvo�ení bezpe�nostního listu pocházejí  
z bezpe�nostních list� subdodavatel�. 
 
Se stávajícími údaji, které odpovídají sou�asnému stavu našich znalostí a zkušeností, chceme popsat náš výrobek s ohledem na 
p�ípadné požadavky ochrany práce a životního prost�edí, ale nespojujeme s tím žádný závazný p�íslib specifických atribut� kvality. 
Podstatné zm�ny proti p�edchozí verzi jsou ozna�eny podélnou �árou. 


