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  Bezpečnostní list 
Dezinfekční prostředek pro péči o ruce '' Soft Care '' 

Aktualizace: 2020-02-15 

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

1.1 Identifikátor produktu 
Obchodní název: Ruční dezinfekční tekutina '' Soft Care '' 

1.2  Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. 
Identifikovaná použití: 
Určeno pro všeobecné použití, - profesionální mytí / dezinfekci rukou. 
Nedoporučená použití: Nedoporučuje se pro jiná než určená použití. 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

2.1  Klasifikace látky nebo směsi 

Produkt byl klasifikován a označen v souladu se směrnicí 1999/45/ES a příslušnými národními 
předpisy 

Symboly nebezpečí 

Xi – Dráždivý 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
R10 – Hořlavý. 
R41 – Nebezpečí vážného poškození očí. 
R67 – Výpary mohou způsobit ospalost a závratě 
 

2.2  Prvky označení 

Xi – Dráždivý 

   
Standardní věty o nebezpečnosti 

R10 – Hořlavý. 

R41 – Nebezpečí vážného poškození očí. 

R67 – Výpary mohou způsobit ospalost a závratě. 

 

Bezpečnostní věty: 

Symboly nebezpečí 

Xi - Dráždivý 

Obchodní název: Ruční dezinfekční tekutina '' Soft Care '' 

S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S39 - Používejte ochranu očí / obličeje. 
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2.3  Další nebezpečí 

Nejsou známy žádné další hrozby. 

 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1  Směsi 
Složky EC číslo Číslo 

CAS 
Číslo REACH Klasifikace klasifikace 

v souladu 
s (ES) 
1272/2008 

Poznámky Poměr 
(%) 

propan-
1-olu 
 

200-
746-9 
 

71-23-8 
 

Data nejsou 
dostupná 

Xi, F; R11-
41-67 
 

Flam. Liq. 2 
(H225) 
Eye Dam. 1 
(H318) 
STOT SE 3 
(H336) 
 

Není 50-75 
 

propan-
2-ol 
 

200-
661-7 
 

67-63-0 
 

01-
2119457558- 
25 
 

Xi, F; R11-
36-67 
 

Flam. Liq. 2 
(H225) 
Eye Irrit. 2 
(H319) 
STOT SE 3 
(H336) 
 

 10-20 
 

glycerín 
 

200-
289-5 
 

56-81-5 
 

Data nejsou 
dostupná 

   1-3 
 

* Polymer. 
Úplné znění vět R / H a EUH použitých v této části naleznete v části 16. 
Limity expozice při práci, jsou-li k dispozici, jsou uvedeny v pododdíle 8.1. 
[1] Výjimky: iontové směsi. Viz nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha V body 3 a 4. Tato sůl je potenciálně přítomna 
na základě výpočtů a zahrnuta pouze pro účely klasifikace a označování. Každá počáteční složka iontové směsi 
je registrována podle potřeby. 
[2] Výjimka: obsažena v příloze IV nařízení (ES) č. 1907/2006. 
[3] Výjimka: příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006. 
[4] Výjimka: polymer. Viz čl. 2 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006. 
 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOCI 

4.1  Popis první pomoci 

Inhalace 
Přesuňte se od zdroje expozice. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Kontakt s kůží 
Nejsou vyžadovány pro běžné použití.  V případě, pokud dojde k podráždění důkladně 
opláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 

Oční kontakt 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Poskytněte okamžitou lékařskou 
pomoc. 
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Požití 
Při požití vypláchněte ústa vodou. Okamžitě vypijte 1-2 sklenice vody nebo mléka. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Osobní ochranné prostředky na první pomoc: 
Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (viz pododdíl 8.2). 

4.2  Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky. 

Inhalace 

Při vdechnutí v koncentrované formě intoxikuje. Způsobuje podráždění. 

Kontakt s kůží 

Dráždivý účinek při normálním používání. 

Oční kontakt 

Způsobuje vážné podráždění. 

Požití 

Způsobuje podráždění. 

Senzibilizující účinky 

Nejsou známy žádné nepříznivé účinky. 

4.3  Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Nejsou k dispozici žádné informace o klinických hodnoceních a lékařském 
sledování. Podrobné informace na toto téma, viz oddíl 11 

 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1  Hasiva 

Oxid uhličitý. Hasicí prášky. Voda a pěna. Bojujte s většími ohněmi s kapičkou vody nebo pěny 
odolné vůči účinkům alkoholu. 

5.2  Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nejsou k dispozici žádná konkrétní nebezpečí. 

5.3  Rady pro hasiče 

Jako při každém požáru, noste ochranu dýchacích cest, vhodný ochranný oděv včetně rukavic 
a ochranu očí / obličeje. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1  Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Vypněte všechny zdroje zapalování. Zajistěte větrání. Používejte ochranu očí / obličeje. 

6.2  Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zřeďte velkým množstvím 
vody. 

6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Absorbujte pomocí materiálu vázajícího tekutinu (písek, křemelina, univerzální pojiva, piliny). 
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6.4  Odkaz na jiné oddíly 

Informace o osobních ochranných opatřeních – viz bod 8.2. Informace o likvidaci odpadu viz 
oddíl 13. 

 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1  Opatření pro bezpečné zacházení 

 

Pokyny k bezpečné manipulaci 

Používejte v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nemíchejte s jinými 
produkty, pokud se to výslovně nedoporučuje. 

Obecná doporučení pro ochranu zdraví a bezpečnost, viz pododdíl 8.2. Omezování expozice 
životního prostředí viz pododdíl 8.2. Nekompatibilní materiály viz. pododdíl 10.5. 

 

Prevence požáru a výbuchu 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření 
proti výbojům statické elektřiny. 

 

7.2  Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Požadavky na skladovací prostory / zařízení: 

V souladu s místními a národními předpisy. 

Celkové úložiště v místnostech / skladovacích zařízeních: 

V souladu s místními a národními předpisy. Informace o nekompatibilních materiálech viz 
pododdíl 10.5. 

Základní podmínky skladování 

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Podmínky, kterým je třeba 
zabránit, viz pododdíl 10.4. 

 

7.3  Specifické konečné / specifická konečná použití 

Zvláštní opatření pro konečné použití nejsou stanovena 

 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA 

8.1  Kontrolní parametry 

Přípustné expozice v pracovním prostředí 

8.2.  Kontrola expozice 

Obecná bezpečnostní opatření 

Používejte v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Chraňte před 
požitím zvířetem. Před jídlem a po práci si umyjte ruce. Vyvarujte se kontaktu s očima. 

Následující informace se vztahují na použití uvedená v pododdílu 1.2. 

Přečtěte si pokyny k použití a servisu na kartě produktu, pokud jsou k dispozici. 
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Tato část popisuje běžné podmínky použití. 

Doporučená bezpečnostní opatření při používání nezředěného produktu: 

Vhodné technické kontroly: 

Za normálních podmínek použití nejsou žádné zvláštní požadavky. 

Vhodná organizační opatření: 

Vyvarujte se přímému kontaktu a / nebo stříkající vodě, pokud je to možné. 

Individuální ochranné prostředky 

Ochrana očí / obličeje: 

• Ochranné brýle nebo brýle (EN166). 

Ochrana rukou: 

• Za normálních podmínek použití nejsou žádné zvláštní požadavky. 

Ochrana těla: 

• Za normálních podmínek použití nejsou žádné zvláštní požadavky. 

Ochrana dýchacích cest: 

Za normálních podmínek použití nejsou žádné zvláštní požadavky. 

Omezování expozice životního prostředí: 

Zabraňte úniku nezředěného nebo nezneutralizovaného produktu do splaškové, povrchové a 
podzemní vody. 

 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Informace v této části se vztahují na produkt, není-li jasně stanoveno, že se údaje vztahují k 
dané látce. 

Metoda / poznámka 

UN 

Forma:       Kapalina 

Barva:       Průhledná bezbarvá 

Vůně:       Charakteristická 

Prahová hodnota zápachu:    Neuplatňuje se 

pH:       ≈ 7 (neředěný) 

Bod tání / bod tuhnutí (° C):    Není uvedeno 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (° C):  Není uvedeno 

Bod vzplanutí (° C):     ≈ 24 

Zapálení:  Příprava s bodem vzplanutí rovným nebo 
vyšším než 21 ° C a nižší než nebo rovna 60 ° C 
podporuje kouření 

Rychlost odpařování:     Není uvedeno 

Hořlavost (pevná látka, plyn):    Není uvedeno 
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Horní / dolní mez hořlavosti (%):   Není uvedeno 

Tlak páry:      Není uvedeno 

Hustota par:      Není uvedeno 

Relativní hustota:     0,87 g / cm3 (20 ° C) 

Rozpustnost ve vodě:     Plně mísitelné 

Teplota samovznícení:     Není uvedeno 

Teplota rozkladu:     Není uvedeno 

Viskozita:      ≈ 180 mPa.s (20 ° C) 

Výbušné vlastnosti:  Nejedná se o výbušnou látku. Páry se mohou 
tvořit vzduchem výbušné směsi 

Oxidační vlastnosti:     Neoxiduje 

 

9.2.  Další informace 

Povrchové napětí (N / m):    Není uvedeno 

Koroze kovů (podle IMDG / ADR):   Není uvedeno 

 

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1  Reaktivita 

Za normálních podmínek skladování a používání není známo žádné nebezpečí reaktivity. 

10.2  Chemická stabilita 

Charakteristický zápach 

Stabilní za normálních podmínek skladování a používání. 

10.3  Možnost nebezpečných reakcí 

Za normálních podmínek skladování a používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 

Informace v této části se vztahují na produkt, není-li jasně stanoveno, že se údaje vztahují k 
dané látce. 

10.4  Podmínky, kterým je třeba se vyhnout 

Za běžných podmínek skladování a používání nejsou známy. 

Prahová hodnota zápachu   Nelze použít. 

10.5  Neslučitelné materiály 

Za normálních podmínek použití nejsou známy. 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu 

Za běžných podmínek skladování a používání nejsou známy 

 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1  Informace o toxikologických účincích směsi 

Z testu směsi nejsou k dispozici žádné údaje 
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Možné škodlivé účinky na zdraví a příznaky 

Případné účinky a příznaky související s výrobkem jsou uvedeny v pododdíle 4.2 

 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1  Toxicita směsi 

Pro směs nejsou k dispozici žádné údaje. 

 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1.  Metody nakládání s odpady 

Ostatní odpad / nepoužité produkty  Likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci. 

Katalog odpadů:    16 03 05 * - Organický odpad obsahující nebezpečné látky. 

Prázdné obaly – Doporučení:  Likvidujte v souladu s národními a místními předpisy. 

Vhodný čisticí prostředek  Voda, v případě potřeby s čisticím prostředkem. 

 

ODDÍL 14: INFORMACE O PŘEPRAVĚ 

 

 

ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA 

14.1  Číslo OSN:  1987 

14.2  Správné přepravní jméno OSN: 

Alkohole, i.n.o. (propanol, isopropanol) 

Alcohols, n.o.s. (propanol, isopropanol) 

14.3  Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: 

Třída: 3 

Štítek (štítky): 3 

14.4  Obalová skupina: III 

14.5  Nebezpečí pro životní prostředí: 

Ohrožení životního prostředí: Ne. 

Látka, která může způsobit znečištění moře: Ne. 

14.6  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Nejsou známy. 

14.7  Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: 

Nepřepravujte tento produkt ve volně ložených nádobách.  

Další relevantní informace: 
ADR 
Klasifikační kód F1 
Kód omezení tunelu: D / E 
Identifikační číslo nebezpečnosti: 30 



8 
 

Produkt byl klasifikován, označen a zabalen v souladu s požadavky ADR a ustanoveními IMDG 
Code. Dopravní předpisy určete limity balení pro jednotlivé třídy. 

 

ODDÍL 15: REGULAČNÍ INFORMACE 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs 

15.2.  Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno 

 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z našich nejlepších současných znalostí. Nejedná 
se však o konkrétní záruku vlastnosti produktu, ani nezakládá právně závaznou smlouvu. 

Aktualizace verze 01 : 2020-02-15 

Důvod přezkumu: 

Tento bezpečnostní list byl vypracován v souladu s přílohou II nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 

Evropské unie a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a uplatňovaných 
omezeních 

Chemikálie (REACH) 

Plné znění R, H a EUH vět uvedených v oddíle 3 

• R11 – Vysoce hořlavý. 

• R67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

• R41 – Nebezpečí vážného poškození očí. 

• R36 – Dráždí oči. 

• R10 – Hořlavý. 

• H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

• H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

• H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. 

• H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

Zkratky a zkratky: 

• AISE – Mezinárodní asociace mycích prostředků a čisticích prostředků 

• DNEL – úroveň expozice bez nepříznivých účinků na zdraví 

• EUH – CLP Doplňující informace o nebezpečích 

• PBT – perzistentní, bioakumulativní a toxický 

• PNEC – predikovaná koncentrace bez účinku 

• číslo REACH – registrační číslo, bez části týkající se jednotlivého žadatele o registraci 

• vPvB – velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 

 

Konec bezpečnostního listu 


