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   BEZPE NOSTNÍ LIST 
dle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) 

   SILNÝ ISTI  
Datum vytvo ení: 24. 2. 2011 Datum revize:  

íslo verze: 1 íslo revize:  
   

 

ODDÍL 1. Identifikace látky/ sm si a spole nosti/podniku 
 

1.1.  Identifikátor výrobku 
 Obchodní název: SILNÝ ISTI  
 íslo výrobku: 421 
 

1.2.  íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití 
 Sm s. isti  na podlahy. 
 

1.3.  Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 
 
 První íjemce: MIREN s.r.o. 
 Adresa Nová 199, 37373 Št pánovice, eská Republika 
 Tel. +420603293185 
 
 Výrobce barvy: AURO AG 
 Adresa Alte Frankfurter Str. 211, D-38122 Braunschweig, N mecko 
 Tel. +49 531 281 41 19 
 
 Odborn  zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní list: GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz 
 

1.4.  Telefonní íslo pro naléhavé situace 
 Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575 – nep etržit  
 

ODDÍL 2. Identifikace nebezpe nosti 
 
2.1.  Klasifikace látky nebo sm si 
 H lavý: R10 

Dráždivý: Xi; R38 
Senzibilizující: R43 

 

 Plný text všech klasifikací, standardních v t o nebezpe nosti a R- t je uveden v oddíle 16. 
 

 Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky a ú inky na lidské zdraví a životní prost edí  
 H lavý. Dráždí ži. že vyvolat senzibilizaci p i styku s ží. 
 

2.2.  Prvky ozna ení  
 

 Výstražný symbol:            
 

 

 

  

 dráždivý   
 

 Nebezpe né látky: Pomeran ový olej 
 

 R- ty: 
 R 10 H lavý 
 R 38 Dráždí ži 
 R 43 že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží 
 

 S- ty: 
 S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí 
 S 24 Zamezte styku s k ží 
 S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 
 S 46 i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení 
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 S 56 Zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném mís  pro zvláštní nebo nebezpe né 
odpady 

 

 Ozna ení specifického nebezpe í 
 Z klasifikace sm si nevyplývá ozna ení specifického nebezpe í. 
 

 Ozna ení pro aerosolová balení 
 Nejedná se o aerosolové balení. 
 

2.3.  Další nebezpe nost 
 Neuvedeno. 
 

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách 
 
3.2.  Sm si 
 Sm s níže uvedených látek a aditiv, která nejsou nebezpe ná. 
 

 Chemický název látky Indexové 
íslo 

ES 
(EINECS) CAS Klasifikace dle 

67/548/EHS 
Klasifikace dle 

1272/2008 Konc. % 

 Pomeran ový olej - 232-433-8 8028-48-6 
Xn; R65 

Xi; R38-43 
R10 

Flam. Liq. 3 
Skin Irrit. 2 
Skin Sens. 1 

H226 
H315 
H317 

50-100 

 

 * existuje expozi ní limit pro pracovní prost edí dle na ízení vlády . 361/2007 Sb. v platném zn ní 
 

 Plné zn ní standardních v t o nebezpe nosti (H v t) a R v t je uvedeno v oddílu 16. bezpe nostního listu. 
 

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1.  Popis první pomoci 
 

 i vdechnutí 
 Dopravte postiženého na erstvý vzduch. P i obtížích vyhledejte léka skou pomoc. i bezv domí uložte postiženého 

do stabilizované polohy na boku a ihned transportujte do nemocnice. 
 

 i styku s ží 
 Okamžit  odložte veškeré kontaminované oble ení. Zasažené ásti pokožky umyjte vodou a mýdlem. P i obtížích 

vyhledejte léka skou pomoc. 
 

 i zasažení o í 
 Vyjm te kontaktní ky. P i násiln  otev ených ví kách vyplachujte 10 - 15 minut istou pokud možno vlažnou 

tekoucí vodou a vyhledejte léka skou pomoc. 
 

 i požití 

 Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že postižený je p i v domí); nikdy nevyvolávejte zvracení. 
Neprodlen  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte obal p ípravku nebo etiketu. 

 

4.2.  Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky 
 

 i vdechnutí 
 Neuvedeno. 
 

 i styku s ží 
 Neuvedeno. 
 

 i zasažení o í 
 Neuvedeno. 
 

 i požití 
 Neuvedeno. 
 

4.3.  Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení 
 Neuvedeno. 
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ODDÍL 5. Opat ení pro hašení požár  
 
5.1.  Hasiva 
 Vhodná hasiva 
 CO2, hasící prášek, písek. Nepoužívejte vodu. 
 

 Nevhodná hasiva 
 Voda – plný proud 
 

5.2.  Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si 
 i požáru vzniká oxidu uhelnatý a uhli itý, oxidy dusíku. P i zah átí nebo v p ípad  požáru se mohou vytvá et 

jedovaté plyny. 
 

5.3.  Pokyny pro hasi e 
 Nosit celkový ochranný od v. Nosit dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu. 

Uzav ené nádoby s p ípravkem v blízkosti požáru chla te vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do 
kanalizace, povrchových a spodních vod. 

 

ODDÍL 6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku 
 
6.1.  Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy 
 Odstra te všechny zdroje zapálení, zajist te dostate né v trání. Používejte ochranné pracovní prost edky. 
 

6.2.  Opat ení na ochranu životního prost edí 
 Zabra te kontaminaci p dy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nep ipus te vniknutí do kanalizace.  P i 

vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat p íslušné orgány. Z edit velkým množstvím vody. 
 

6.3.  Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní 
 

 Pokyny pro omezení úniku 
 Pokud je to bezpe né, zabra te dalšímu úniku p ípravku. 
 

 Pokyny pro odstran ní rozlité látky/sm si 
 Sm s pokryjte vhodným (neho lavým) absorbujícím materiálem (písek, k emelina, zemina a jiné vhodné absorp ní 

materiály, apod.), shromážd te v dob e uzav ených nádobách a odstra te dle bodu 13. Sebraný materiál zneškod ujte 
v souladu s místn  platnými p edpisy. P i úniku velkých množství sm si informujte hasi e a odbor životního prost edí 
Obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. 

 

 Vhodné postupy išt ní 
 Nesplachujte vodou nebo vodnými istícími prost edky. 
 

6.4.  Odkaz na jiné oddíly 
 Postupujte podle pokyn , obsažených v kapitolách 7, 8 a 13. 
 

ODDÍL 7. Zacházení a skladování 
 
7.1.  Opat ení pro bezpe né zacházení 
 Zabra te tvorb  aerosol . ípravek používejte jen v místech, kde nep ichází do styku s otev eným ohn m a jinými 

zápalnými zdroji. P i používání m že dojít ke vzniku elektrostatického náboje; prove te p íslušná opat ení. 
Používejte osobní ochranné pracovní prost edky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a 
ochrann  zdraví. 

 

 Zabra te úniku sm si do životního prost edí. P echovávejte pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu balení. 
 

7.2.  Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí 
 Skladujte v neprodyšn  uzav ených obalech na chladných a dob e v traných místech k tomu ur ených.  
 

7.3.  Specifické kone né/specifická kone ná použití 
 isti  na podlahy. 
 

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prost edky 
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8.1.  Kontrolní parametry 
 K látkám obsaženým ve sm si nejsou expozi ní limity pro pracovní prost edí. 
 

8.2.  Omezování expozice 
 

 Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci a zejména na dobré v trání. Toho lze dosáhnout pouze místním 
odsáváním nebo ú inným celkovým v tráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná 
ochrana dýchacího ústrojí. P i práci nejezte, nepijte a neku te. Po práci a p ed p estávkou na jídlo a oddech si 

kladn  omyjte ruce vodou a mýdlem. 
 

 Ochrana dýchacích cest 
 Maska s filtrem proti organickým parám (p i krátkodobé expozici) event. izola ní dýchací p ístroj (p i dlouhodobé 

expozici) p i p ekro ení NPK-P toxických látek nebo ve špatn  v tratelném prost edí. 
 

 Ochrana že 

 Ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný produktu. Dbejte doporu ení výrobce rukavic. 
Ochranný pracovní od v. 

 

 Ochrana o í a obli eje 
 snící ochranné brýle. 
 

 Tepelné nebezpe í 
 Neuvedeno. 
 

 Omezování expozice životního prost edí 
 Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí, viz bod 6.2. 
 

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
9.1.  Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 Vzhled  
 Skupenství: Kapalné  
 Barva: Dle specifikace výrobce 
 Zápach: Charakteristický 
 Prahová hodnota zápachu: Neuvedeno. 
 pH: Neuvedeno. 
 Bod tání/bod tuhnutí: Neuvedeno. 
 Po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu: 175 °C 
 Bod vzplanutí: 21 - 55 °C 
 Rychlost odpa ování: Neuvedeno. 
 Ho lavost: ípravek je ho lavý. 
 Meze ho lavosti: Neuvedeno. 
      dolní:  
      horní:  
 Meze výbušnosti: U produktu nehrozí nebezpe í exploze. 
      dolní: 0,7 
      horní: 6,1 
 Tlak páry: Neuvedeno. 
 Hustota páry: Neuvedeno. 
 Relativní hustota: 0,86 g/cm3 
 Rozpustnost: Nemísitelný nebo špatn  mísitelný. 
 Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: Neuvedeno. 
 Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný. 
 Teplota rozkladu: Neuvedeno. 
 Viskozita: Neuvedeno. 
 Výbušné vlastnosti: Neuvedeno. 
 Oxida ní vlastnosti: Neuvedeno. 
 

9.2.  Další informace 
 Teplota vznícení: 255 °C  
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ODDÍL 10. Stálost a reaktivita 
 
10.1.  Reaktivita 
 Neuvedeno. 
 

10.2.  Chemická stabilita 
 Za normálního zp sobu použití je sm s stabilní, k rozkladu nedochází. 
 

10.3.  Možnost nebezpe ných reakcí 
 Nejsou známy.   
 

10.4.  Podmínky, kterým je t eba zabránit 
 Neuvedeno. 
 

10.5.  Neslu itelné materiály 
 Neuvedeno. 
 

10.6.  Nebezpe né produkty rozkladu 
 Nejsou známy.   
 

ODDÍL 11. Toxikologické informace 
 
11.1.  Informace o toxikologických ú incích 
 Akutní toxicita: 
 Pro sm s nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. 
 

 Akutní toxicita složek sm si: 
 Pomeran ový olej (CAS 8028-48-6) 
  Oráln : LD50 (potkan) 5 700 mg/kg   
  Dermáln : LD50 (potkan) 5 000 mg/kg   
  Dermáln : LD50 (králík) 2 000 mg/kg   
 

 Dráždivost: 
 Dráždí ži.  
 

 Žíravost: 
 Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
 

 Senzibilizace: 
 že vyvolat senzibilizaci p i styku s ží. 
 

 Toxicita opakované dávky: 
 Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
 

 Karcinogenita: 
 Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
 

 Mutagenita: 
 Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
 

 Toxicita pro reprodukci: 
 Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
 

 Jiné ú inky na zdraví: 
 Neuvedeno. 
 

ODDÍL 12. Ekologické informace 
 
12.1.  Toxicita 
 ída ohrožení vody 1: slab  ohrožuje vodu. Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, 

povodí nebo kanalizace. 
 

12.2.  Perzistence a rozložitelnost 
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 Není k dispozici. 
 

12.3.  Bioakumula ní potenciál 
 Není k dispozici. 
 

12.4.  Mobilita v p  
 Není k dispozici. 
 

12.5.  Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Sm s neobsahuje takto identifikované látky. 
 

12.6.  Jiné nep íznivé ú inky 
 ída ohrožení vody 1: slab  ohrožuje vodu. 
 

ODDÍL 13. Pokyny pro odstra ování 
 
13.1.  Metody nakládání s odpady 

 Postupujte podle p edpis  o zneškod ování zvláštních odpad  na zajišt né skládce pro tyto odpady nebo ve 
spalovacím za ízení pro nebezpe né odpady. (Zákon .185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )  

 

 Materiál/sm s/zbytky: 
 Druh odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo 
jiné nebezpe né látky N 

 

 Zne išt ný obalový materiál: 
 Druh odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito 
látkami zne išt né N 

 

 Obaly je možno energeticky využít ve spalovn  odpad  nebo ukládat na skládce p íslušného za azení.  
 

Právní p edpisy o odpadech 

 

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní. 
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech v platném zn ní. 
Vyhláška . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad  v platném zn ní. 
Vyhláška . 381/01 Sb., katalog odpad  v platném zn ní. 
Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

ODDÍL 14. Informace pro p epravu 
 
14.1.  íslo OSN 
 

 1263 
 

14.2.  Náležitý název OSN pro zásilku 
 

 BARVA NEBO P ÍSLUŠENSTVÍ BAREV 
 

14.3.  T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu 
 

 3 (Ho lavé kapaliny) 
 

14.4.  Obalová skupina 
 

 III 
 

14.5.  Nebezpe nost pro životní prost edí 
 

 ANO 
 

14.6.  Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele 
 

 Neuvedeno. 
 

14.7.  Hromadná p eprava podle p ílohy II MARPOL73/78 a p episu IBC 
 Neuvedeno. 
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Dopl ující informace silni ní p eprava ADR/RID 
 Klasifika ní kód: F1 
 Bezpe nostní zna ka: 3 
 Identifika ní íslo nebezpe nosti: 30 
 LQ: LQ7 
 

Dopl ující informace námo ní p eprava IMDG: 
 Bezpe nostní zna ka: 3 
 EMS íslo: F-E,S-E 
 

Dopl ující informace letecká doprava ICAO/IATA-DGR 
 Bezpe nostní zna ka: 3 
 
 

ODDÍL 15. Informace o p edpisech 
 
15.1.  Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo 
sm si 
 

 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm  sm rnice 
1999/45/ES a o zrušení na ízení Rady (EHS) . 793/93, na ízení Komise (ES) . 1488/94, sm rnice Rady 76/769/EHS 
a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném zn ní. 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna ování a 
balení látek a sm sí, o zm  a zrušení sm rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm  na ízení (ES) . 1907/2006 
v platném zn ní. 
Sm rnice 67/548/EHS v platném zn ní a 1999/45/ES v platném zn ní. 

 

 Zákon . 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických p ípravcích, v platném zn ní. 
Vyhláška . 232/2004 Sb. kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 

ípravcích a o zm  n kterých zákon , týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek 
a chemických p ípravk , v platném zn ní. 

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o 
zdraví lidu v platném zn ní. Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví v platném zn ní.  

 Vyhláška . 355/2002 Sb. o emisních limitech v platném zn ní. 
 SN 65 0201 - Ho lavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška . 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní a jeho provád cí p edpisy. 
Zákon c. 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší v platném zn ní a jeho provád cí p edpisy. 

 

15.2.  Posouzení chemické bezpe nosti 
 Pro sm s nebylo provedeno posouzení chemické bezpe nosti. 
 

ODDÍL 16. Další informace 
 
Zm ny v bezpe nostním listu 
 První vydání. 
 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slov m 
 CAS Jednozna ný numerický identifikátor pro chemické látky 
 ES (EINECS) Existující látky (Evropský seznam existujících komer ních chemických látek) 
 NPK-P Nejvyšší ípustná hodnota koncentrace v pracovním prost edí 
 PEL ípustný expozi ní limit 
 PBT Látky perzistentní, bioakumulovatelné a toxické 
 vPvB Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulovatelné 
 

 Flam. Liq. Ho lavá kapalina 
 Skin Irrit. Dráždivost pro k ži 
 Skin Sens. Senzibilizace k že 
 

ležité odkazy na literaturu a zdroje dat 
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 Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou asné legislativy. Bezpe nostní list byl dále 
zpracován na základ  originálu bezpe nostního listu poskytnutého výrobcem. 

 

Seznam R-v t, standardních v t o nebezpe nosti, bezpe nostních v t a/nebo pokyn  pro bezpe né zacházení 
použitých v bezpe nostním listu 
 R 10 H lavý 
 R 38 Dráždí ži 
 R 46 že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží 
 R 65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic  
   
 H226 Ho lavá kapalina a páry. 
 H315 Dráždí k ži. 
 H317 že vyvolat alergickou kožní reakci. 
 

Pokyny pro školení 

 

Seznámit pracovníky s doporu eným zp sobem použití, povinnými ochrannými prost edky, první pomocí a 
zakázanou manipulací s p ípravkem. Výrobek nesmí být k jinému ú elu, než je uvedeno v bezpe nostním listu 
(bod 1.2.). Uživatel je odpov dný za dodržování všech souvisejících p edpis  na ochranu zdraví a životního prost edí. 
Viz Zákoník práce zákon . 262/2006 Sb. v platném zn ní, Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví v 
platném zn ní. 

 

 Výrobek nesmí být bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému ú elu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je 
odpov dný za dodržování všech souvisejících p edpis  na ochranu zdraví. 

 

 Prohlášení: 

 

Bezpe nostní list obsahuje údaje pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany životního prost edí. 
Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. 
Dodavatel není zodpov dný, za jakékoliv poškození, které m že být zp sobeno nesprávným použitím sm si. 
Jakékoliv úpravy bezpe nostního listu bez souhlasu odborn  zp sobilé osoby jsou zakázány. 

 


