
  Úklid 4U  
www.uklid4u.eu +420602584903 

 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle 1907/2006/EC článek 31 

TC EnrichedFoam Antibacterial Hand Wash 
Strana 1 of 3 

Revize 1 

Datum revize 10-Feb-2011 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 

Název výrobku TC EnrichedFoam Antibacterial Hand Wash 

Způsob užití Pro mytí rukou ke snížení počtu bakterií na kůži. 

Společnost Technical Concepts International Ltd 

Halifax Avenue 

Fradley Park, 

Lichfield, 

WS13 8SS 

sds.technical-concepts@newellco.com 

www.rubbermaid.eu 

Telefon UK: +44 2030 279 050 EU: +44 2030 279 353 

Fax UK: +44 2030 279 352 EU: +44 2030 279 354 

Informující department Odděleni technických služeb 

A Newell Rubbermaid Company 

 

Dovoz: Úklid 4U 

Gočárova 661 

500 02 Hradec Králové 

IČO: 67491308 

Telefon: 602584913 

info@uklid4u.eu 

www.uklid4u.eu 

 

2. IDENTIFIKACE RIZIK 

Hlavní rizika Hořlavý 

Klasifikační systém Výrobek splňuje požadavky stanovené Evropskou směrnicí 76/768/EEC 

pro kosmetické výrobky. 

Není klasifikován jako nebezpečný podle 67/548/EEC a 99/45/EC. 

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 

popis Směs vody, jemných detergentů, dezinfekčního prostředku a konzervantu. V souladu s 

platnými směrnicemi Evropské Unie je produkt považován za kosmetický výrobek a 

splňuje požadavky Kosmetické směrnice EU 76/768EEC. Informace o složení 

naleznete v přehledu přísad na obale. 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Kontakt s kůží Výrobek je určen pro běžné mytí rukou a může být použit smysluplně kdekoliv 

na pokožce. V každém případě je nutné se řádně opláchnout a následně osušit. Pokud 

dojde k náhodnému vystavení, odstraňte všechny potřísněné oděvy. Ty je nutné před 

dalším použitím vyprat. Smyjte zbytky z pokožky, pak pečlivě osušte. Pokud se 

příznaky zhoršují nebo přetrvávají, vyhledejte lékaře. 

mailto:info@uklid4u.eu
http://www.uklid4u.eu/
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Kontakt s očima Ihned vypláchněte množstvím vody. Pokud bude přetrvávat podráždění nebo 

příznaky,vyhledejte lékařskou pomoc. 

Vdechnutí Neobjevují se při použití v souladu s návodem. 

Požití Neobjevují se při použití v souladu s návodem. Důkladně vypláchněte ústa. 

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Pokud bude přetrvávat podráždění nebo příznaky, vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 

Hasící prostředky Produkt není hořlavý, avšak při vystavení ohni nebo organickým látkám 

může nádobka i další obaly vyvolat škodlivý a dráždivý kouř, obsahující oxid uhelnatý. 

(CO2) oxid uhličitý prášek voda pěna 

Ochranné prostředky Používejte vhodné ochranné vybaveni. Je-li to nutné, požívejte vhodné 

dýchací vybavení. 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Osobní bezpečnostní opatření 

Používejte vhodné ochranné vybavení. Personál udržujte v dostatečné vzdálenosti od 

politého místa. Povrchy kontaminované výrobkem jsou kluzké. 

Ochrana životního prostředí 

Biodegradace vice než 90%. 

Metody čištění Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. 

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Manipulace Žádná zvláštní opatření s výjimkou toho, že po vylití na podlahu bude tato 

klouzat. 

Skladování Skladujte na suchém, chladném místě. NENECHTE zmrznout. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Expoziční limity Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí 

kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti. 

Ochrana rukou Nevyžaduje se, pokud je dodržen návod k použití. Po manipulaci s výrobkem 

si umyjte ruce. Pokud bude přetrvávat podráždění nebo příznaky, vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

Ochrana očí Normálně není zapotřebí. 

Ochranné vybavení Používejte vhodné ochranné vybavení. 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

popis tekutý 

Barva V souladu se specifikací výrobku. 

aroma charakteristicky 

pH 4.0 - 6.0 

Bod varu > 100°C 

teplota vznícení 54.6°C 

relativní vlhkost 1.05-1.08 g/cm3 

viskozita 30-36 secs @ 25°C 

teplota samovznícení Výrobek není samo vznětlivý. 

další informace Výrobek nepodporuje spalování 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

stabilita za normálních podmínek stabilní Pokud bude skladován a používán podle doporučení, 

nerozloží se 

podmínky, kterým je třeba se vyhnout 

NENECHTE zmrznout. 
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nebezpečné produkty rozkladu oxidy uhlíku 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

toxikologické informace Výrobek splňuje požadavky stanovené Evropskou směrnicí 

76/768/EEC pro kosmetické výrobky. Netoxický, při požití může způsobit podráždění 

zažívacího traktu a potíže. 

koroze Nezpůsobuje podráždění. 

opakovaná nebo prolongovaná expozice 

Nedráždivý. Při delším vystavení může způsobit vysušení pokožky, a může tak 

zanechat kůži osob s citlivější pokožkou náchylnější na vlivy jiných dráždivých 

prostředků. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

další informace Výrobek je založený na biologicky odbouratelných látkách. Při správném 

zacházení se díky jeho složení předpokládá nízké ekologické zatížení. Neředěný produkt se 

nesmí dostat do podzemních vod nebo vodních toků. 

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii 

biodegradability podle Směrnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující 

toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich 

přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. 

13. POKYNY K LIKVIDACI 

Všeobecné informace Likvidujte v souladu s místní, regionální a národní směrnicí. 

likvidace obalu Nádoby je možno recyklovat v souladu s místní, regionální a národní směrnicí 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

další informace Tento výrobek není zařazen do třidy látek nebezpečných pro transport. 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

označení etiketou Výrobek splňuje požadavky stanovené Evropskou směrnici 76/768/EEC pro 

kosmetické výrobky. 

Není klasifikován jako nebezpečný podle 67/548/EEC a 99/45/EC. 

R-věty R10 - Hořlavý 

16. DALŠI INFORMACE 

Informující department Mr. K. Anderson Odděleni technických služeb 

zdroje informaci Údaje o surovinách 

další informace Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem 

pro bezpečné používaní, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají 

současným znalostem a přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit 

jejich výstižnost. Uvedené informace se týkají pouze specifického jmenovaného 

výrobku a nemusejí být platné v případě, že daný výrobek bude používán v kombinaci 

s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu. 
Datum tisku 11-Feb-2011 


