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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
 
 

Datum vydání: 30.6.2005 
Datum revize: 
 
Název výrobku:    DL 3001/S 
 
 
1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: 
 
1.1.  Chemický název  látky/obchodní název přípravku: DL 3001/S 

Číslo výrobku  800124145 
Číslo CAS:  nemá - směs 
Číslo ES (EINECS): nemá - směs 
Další název látky: - 

 
1.2. Použití látky nebo přípravku: koncentrovaný mycí prostředek na nádobí  pro strojové 
 myčky nádobí 
 
1.3. Identifikace dovozce: Vencl, s.r.o.,   Dopraváků 723, 184 00 Praha 8  

IČ 60509051 
Tel: 283 850 386, e-mail: info@vencl.cz 

 
1.4. Tel. číslo pro mimoř. situace: 224 919 293 nebo 224 915 402  

Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 
 
2. Informace o složení přípravku: 
 
 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
  obsah 15 -  30 %:  Sodná sůl kys. ethylendiamin tetraoctové CAS 64-02-8,  

    Xi - dráždivý, R 36/38 :Dráždí oči a kůži.    
 obsah 5 – 15 %:  Hydroxid sodný CAS 1310-73-2, C - žíravý, R 35: Způsobuje těžké 
    poleptání 

 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: 
 
3.1. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu kritérií zák. 356/2003 Sb. 
  C – žíravý 
  Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví člověka a na 

 životní prostředí při používání látky/přípravku: 
  R 35: Způsobuje těžké poleptání. 
  R 41: Nebezpečí vážného poškození očí 
3.2. Přípravek není nebezpečný pro životní prostředí ve smyslu kriterií zák. 356/2003 Sb. 
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4. Pokyny pro první pomoc: 
 
4.1. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte 

mu údaje z tohoto bezpečnostního listu. 
4.2. Při nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch ze zasažené oblasti, konzultujte 

s lékařem.  
4.3.  Při styku přípravku s kůží: neprodleně opláchněte velkým množstvím vody; odložte 

kontaminovaný oděv, konzultujte s lékařem; 
4.4.  Při styku přípravku s očima: okamžitě vypláchněte zasažené oko velkým množstvím 

nezávadné vody. Konzultujte s lékařem. 
4.5.  Při polknutí: v případě polknutí roztoku o pH < 11,5 dobře vypláchněte ústa studenou 

vodou a vypijte velké množství vody. V jakémkoliv jiném případě, zvláště při vypití 
neředěného přípravku vypijte velké množství vody,  nevyvolávejte zvracení. Postiženého 
dopravte urychleně do nejbližší nemocnice, ihned konzultujte s lékařem. 

 
 
5.  Opatření pro hasební zásah: 
 
 Přípravek samotný je nehořlavý. 
 Použitelný hasící přístroj:  vodní, práškový, CO2 

 Nevdechujte  výpary látky. Může při požáru uvolňovat oxid uhelnatý, uhličitý a siřičitý. 
   
 
 
6.  Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku: 
 
6.1.  Preventivní opatření na ochranu osob:  zabraňte přístupu nepovolaných osob. 
6.2.  Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte vniknutí většího objemu 

neředěného přípravku do kanalizace. 
6.3. Doporučené metody čištění (úklidu): Umýt okyselenou vodou nebo použít absorpční 

inertní prostředek (kromě písku). 
. 
 
 
7.  Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku: 
 
7.1. Skladování, nakládání s přípravkem a jeho použití se řídí hygienickými a bezpečnostními 

pravidly v souladu se správnou výrobní praxí a platnými zákony a předpisy. Uchovávat 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používat ochranné prostředky – ochranné brýle, 
gumové rukavice a pracovní oděv. 

7.2. Skladovat na chladném, suchém místě. Neskladovat společně s kyselinami. Pro 
skladování používat dobře uzavíratelné nádoby z polyetylénu. Nevhodné materiály obalů 
jsou hliník a jeho slitiny, cín, zinek, olovo.  

 Přípravek chránit před mrazem. 
 
 
8.  Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob: 
 
8.1. Zabraňte kontaktu látky s pokožkou a nadýchání par nebo aerosolu přípravku. Zamezte 

kontaktu látky s očima. Po práci umýt ruce. Při práci s látkou nejezte, nepijte a nekuřte 
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8.2. Při práci s přípravkem je potřebné používat  pracovní rukavice a ochranné brýle, pracovní 
oděv. Při práci s neředěným přípravkem chraňte dýchací orgány ochrannou maskou.  Při 
používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte 

 
 
9.  Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku: 

 
 Vzhled přípravku a barva: roztok, bezbarvý 
 Zápach (vůně):  charakteristická 
 pH (1% roztok):  cca 12,1 ± 1   
 hustota (relativní):  1,24 ± 0,02 
 bod tuhnutí:   < 0 
 bod varu:   100 °C 
 hořlavost:   nehořlavá 
 výbušné vlastnosti:  nevýbušná 
  rozpustnost ve vodě: neomezená 

 
10.  Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku: 
 
10.1. Zamezit kontaktu přípravku se silnými kyselinami, se kterými reaguje bouřlivě. 
10.2. Při kontaktu přípravku s hliníkem a jeho slitinami, cínem, zinkem a olovem mohou 

vznikat oxid uhelnatý a vodík. 
 
 
11.  Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku: 
 

Pro přípravek nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. Klasifikace 
přípravku byla provedena podle vyhlášky 232/2004 Sb. Údaje o možném účinku 
přípravku vycházejí ze současných poznatků o účincích jednotlivých látek. 
Expoziční cesta: požití, vdechnutí, kontaktem 
Akutní toxicita přípravku: orální LD/ LC50: >400 mg/kg (králík) 
Dráždivost: koncentrovaný roztok způsobuje těžké poleptání kůže. 
Dráždivost očí: přípravek může poškodit rohovku a spojivky při vniknutí do oka. 
V případě polknutí může způsobit poškození sliznic zažívacího traktu (jícnu a žaludky) 
V případě nadýchání výparů nebo aerosolu přípravku: může podráždit dýchací trakt. 
Nejsou známy nepříznivé účinky při použití látky určeným způsobem a při dodržení 
bezpečnostních opatření. 

 
 
12.  Ekologické informace o látce nebo přípravku: 
 
 Pro přípravek nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. Klasifikace 
 přípravku byla provedena podle vyhlášky 232/2004 Sb. Údaje o možném účinku 
 přípravku vycházejí ze současných poznatků o účincích jednotlivých látek. 
 Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí 

 
 

13.  Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku: 
 

 Znečištěné obaly je možno likvidovat jejich separovaným sběrem, v takovém případě 
 musí být co nejvíce vyprázdněny. 
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 Zacházení se zbytky přípravku a kontaminovanými obaly se řídí platnými předpisy 
 (zák. 185/2001 Sb o odpadech v platném znění a navazující vyhlášky) 
 
 
14.  Informace pro přepravu látky nebo přípravku: 
 
 Silniční a železniční přeprava: RID/ADR: tř. 8, obal. skupina III, UN číslo: 80/1824 
 Vodní přeprava: IMG CODE: tř. 8, obal. skupina III, UN číslo: 80/1824 
 Letecká přeprava: ICAO/IATA: tř. 8, obal. skupina III, UN číslo: 80/1824 
 
 
15.  Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:  

 
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: - zákon 356/2003 Sb. o chemických 

látkách a chemických přípravcích, vyhláška MPO č. 232/2004 Sb. , kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích , vyhláška 
MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví  podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku. 

15.2. Klasifikace přípravku: - přípravek klasifikován jako nebezpečný; 
 - výstražné symboly nebezpečnosti: C - žíravý  
 - R-věty:   R 35: Způsobuje těžké poleptání. 

 R 41: Nebezpečí vážného poškození očí  
- S – věty:  S 1/ 2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
  S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima 

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc  
S 27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované 
oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S 36/37/39 : Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 
a ochranné brýle nebo obličejový štít  
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 

 Na obalu je uvedeno: výstražný symbol. C - žíravý;  R-věta: R 35, R 41; S-věta: S 1/2, 
 S 26, S 27/28, S 36/37/39, S 45.. Obsahuje do 15 % hydroxidu sodného. 
 
 
16.  Další informace vztahující se k látce nebo přípravku: 
 
16.1. Bezpečnostní list a údaje v něm obsažené se týkají pouze uvedeného přípravku a 
 odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Jsou 
 v souladu s platnými právními předpisy k datu jeho vydání. Zdroj informací: 
 Bezpečnostní list výrobce přípravku/látky 
 Na základě bezpečnostního listu se nevytváří jakýkoliv smluvní vztah. Uvedené údaje 
 nemohou být považovány za jakostní specifikaci přípravku, ani za informace o vhodnosti 
 a použitelnosti výrobku při jeho aplikaci.  
16.2. Kontaktní místo pro poskytování technických informací:  
 Vencl, s.r.o., tel.: +420 283850 386 


