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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
XtraClean
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Použitie látky/zmesi
Čistiaci prostriedok
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Firma:
BOHLE AG
Ulica:
Dieselstr. 10
Miesto:
D-42781 Haan

Telefón:
e-mail:
Partner na konzultáciu:
e-mail:
Internet:
Informačné oddelenie:
1.4. Núdzové telefónne číslo:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefón: +49 2129 5568-276

Toto číslo je v prevádzke len počas úradných hodín. +49 2129 5568-276

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.2. Prvky označovania
Ďalšie pokyny
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Označovanie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004
< 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, konzervačné látka
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie
Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
Pri vdýchnutí
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou
Umyte s veľkým množstvom vody.
Pri kontakte s očami
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je
to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku
pomoc.
Pri požití
Vypláchnite ústa. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt).
Nevyvolávajte zvracanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
Číslo revízie: 1,00
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5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Kysličník uhličitý (CO2), Hasiaci prášok, Prúd ostrekovej vody, pena odolná voči alkoholu
Nevhodné hasiace prostriedky
Silný vodný lúč
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari môžu vznikať: Kysličník uhoľnatý, Kysličník uhličitý
Pary sú ťažšie jako vzduch a môžu sa šíriť po podlahe.
5.3. Rady pre požiarnikov
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
Ďalšie inštrukcie
žiadne/žiadny

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Nevyžaduje sa
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Mechanicky pozbierať.
6.4. Odkaz na iné oddiely
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu
Obvyklé opatrenia preventívnej protipožiarnej ochrany.
7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Nádoby vždy po odbere produktu tesne uzavrieť.
Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania
žiadne/žiadny
Ďalšie informácie o podmienkach skladovania
žiadne/žiadny

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
Č. CAS

Chemická látka

56-81-5

Glycerín

ppm

mg/m³

-

10

vlá/cm³

NPEL

Pôvod

priemerný

8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Nevyžaduje sa
Číslo revízie: 1,00
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Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce.
Ochrana očí/tváre
Nevyžaduje sa
Ochrana rúk
Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciam smernice EU 89/689/EHS a od nej odvodenej normy
EN 374.
Ochrana pokožky
Nevyžaduje sa
Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Nevyžaduje sa

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:
Farba:
Zápach:

Pasta
šedý
charakteristický
Metóda

Hodnota pH:

nepoužiteľné

Zmena skupenstva

Teplota zapálenia:

>370 °C
nie je samozápalný

Teplotu samovznietenia

Tlak pary:
(pri 20 °C)

23 hPa

Hustota (pri 20 °C):

1,2 g/cm³

Rozpustnosť vo vode:

prakticky nerozpustný

Obsah rozpúšt' dla:

0,3%

9.2. Iné informácie

Obsah tuhého telesa:

>99%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žiadny pri bežnom spracovaní.
10.2. Chemická stabilita

Pri použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe.
10.5. Nekompatibilné materiály
Nie sú známe.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
Číslo revízie: 1,00
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11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Ľahko biologicky odbúrateľný.
12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
12.4. Mobilita v pôde
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Všeobecné údaje
slabo znečisťuje vodu (WGK 1)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Informácie o zneškodňovaní
Môže byť spaľovaný podľa platných predpisov po dohovore s likvidátorom odpadu a príslušným úradom spolu
s domovým odpadom.
Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky
Kontaminované balenia sa musia vyprázdniť bezo zvyšku a môžu byť opätovne použité po náležitom vyčistení.
Voda (s čistiacim prostriedkom)

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava (ADR/RID)
14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

Nie nebezpečné tovary v zmysle ADR/RID, ADNR, IMDG kódu,
ICAO/IATA-DGR

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Regulačné informácie EU

2004/42/ES (VOC):

0%

Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D):

1 - slabo ohrozujúci vodu

ODDIEL 16: Iné informácie
(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov
predchádzajúceho dodávateľa.)

Číslo revízie: 1,00
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