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BEZPEČNOSTNÍ LIST (MSDS) 
Oddíl I – Identifikace produktu 

 
 

 
 
 

Oddíl II – Nebezpečné složení 
Nevztahuje se na výrobky. 

Oddíl III – Fyzikální data 

Bod varu : Nehodí se Měrná hmotnost : Není k dispozici 

Bod tuhnutí : Není k dispozici Součinitel voda / olej 
distribuce: 

Není k dispozici 

Tlak par : Nehodí se % těkavých : Není k dispozici 

Hustota par : Nehodí se Rychlost odpařování : Nehodí se 
Rozpustnost ve vodě : Nerozpustný pH : Není k dispozici 

Skupenství : Pevné Viskozita : Nehodí se 

Vzhled : Barevné pevné Prahová hodnota zápachu : Není k dispozici 

Zápach : Různý 

Oddíl IV – Data požáru a výbuchu 

Hořlavost : Není hořlavý dle WHMIS / OSHA kritérií. 
Bod vzplanutí : Není  LEL: Nehodí se  UEL: Nehodí se 
Nebezpečné rozkladné produkty : Může obsahovat a nejsou omezeny na: Oxidy uhlíku. 
Teplota samovznícení : Nehodí se 
Data výbušnosti :  
               Citlivost na mechanické vlivy : Není k dispozici 
               Citlivost na statický výboj : Není k dispozici 
Prostředky zániku : Suché chemické. Oxid uhličitý. Voda. 
Zvláštní nebezpečí požáru : Hasiči by měli nosit dýchací přístroj. 

Oddíl V – Data reaktivity 

Podmínky pro chemickou nestabilitu : Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
Nekompatibilní materiály : Kyseliny. Oxidační činidla. 
Reaktivita a za jakých podmínek : Nemíchejte s jinými chemikáliemi. 
Nebezpečné produkty rozkladu : Může obsahovat a nejsou omezeny na: Oxidy uhlíku. 

Oddíl VI – Toxikologické vlastnosti 
Způsob zápisu : Oči, při styku s pokožkou, vdechnutí a požití. 
Účinky akutní expozice :  
     Oči : Kontakt může způsobit mírné dočasné podráždění. 
     Pokožka : Kontakt může způsobit mírné až střední podráždění. 
     Vdechnutí : Normální cestou bez expozice. 
     Požití : Může způsobit žaludeční úzkosti, nevolnosti nebo zvracení. 

Název Produktu : 
 

Vinyl Urinal Deodorant Screen - 03901(cherry), 
03902(apple), 03904(mint), 03905(citrus), 
03907(bubble gum) 

Použití produktu : Deodorant do pisoáru 

WHMIS třída : Osvobozeno –zpracován článek 

TDG klasifikace : Není regulováno jako zvláště nebezpečný 
výrobek. 

Výrobce / Dodavatel : Hospeco 
26301 Curtiss Wright Parkway 
Richmond Heights, OH 44143 US 
Phone: 1-800-321-9832, 440-449-6550 
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Účinky dlouhodobého kontaktu : 
     Pokožka : Delší nebo opakovaná expozice může způsobit sušení, 

odmaštění a dermatitidu. 
     Dráždivost : Kontakt nepravděpodobný vzhledem k obalu výrobku. 

Jestliže dojde ke kontaktu, může dojít podráždění. 
     Přecitlivělost dýchacích cest: Žádná nebezpečná kritéria dle WHMIS / OSHA 
     Karcinogenita: Obsahuje potenciální karcinogen. 
     Teratogenita: Žádná nebezpečná kritéria dle WHMIS / OSHA 
     Mutagenita: Žádná nebezpečná kritéria dle WHMIS / OSHA 
     Reprodukční účinky: Žádná nebezpečná kritéria dle WHMIS / OSHA 
     Název toxikologicky synergických produktů: Není k dispozici 

Oddíl VII – Preventivní opatření 
Rukavice : Obvykle není zapotřebí. Vyhnout se zbytečnému 

kontaktu. 
Ochrana očí : Obvykle není zapotřebí. Vyhnout se zbytečnému 

kontaktu. 
Ochrana dýchacích cest : Obvykle není zapotřebí, pokud je zajištěno větrání. 
Ostatní ochranné pomůcky : V souladu s požadavky kodexu zaměstnavatele. 
Omezování expozice : Všeobecné větrání obvykle stačí. 
Postup unikání a úniku : Před pokusem vyčištění viz. údaje o nebezpečnosti 

uvedené výše. Použijte kartáč nebo vysavač pro sběr 
materiálu pro správnou likvidaci. Postižené místo vodou. 

Nakládání s odpady : Likvidujte v souladu se všemi platnými předpisy. 
Požadavky k manipulaci : Dbejte na správnou průmyslovou hygienu při manipulaci 

s tímto materiálem. Při používání nejezte, nepijte. 
Umyjte si ruce před přestávkou ihned po skončení 
manipulace s výrobkem. 

Požadavky ke skladování : Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v uzavřeném 
obalu mimo nekompatibilní materiály. 

Oddíl VIII – První pomoc 

Oči : Okamžitě vypláchněte studenou vodou. Vyjměte kontaktní čočky, případně, a pokračujte ve 
výplachu po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc pokud podráždění přetrvává,. 

Pokožka : Opláchněte studenou vodou. Omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc pokud 
podráždění přetrvává. 

Vdechnutí : Pokud se příznaky rozvíjejí  vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

Požití : Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy, pokud je pacient v bezvědomí, nebo je v 
křečích. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Oddíl IX – Informace o přípravku 

Datum účinnosti : 01-06-2012 
Datum platnosti : 01-06-2014 
  
  
 
Pro aktualizaci listu, se obraťte na dodavatele / výrobce uvedené na první stránce dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů 
považovaných za technicky přesné a spolehlivé. Zatímco se veškeré úsilí bylo vynaloženo k zajištění plného zveřejnění nebezpečí produktu, v některých 
případech údaje nejsou k dispozici, a je tak uvedeno. Vzhledem k tomu, podmínky skutečného použití výrobku se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, se 
předpokládá, že uživatelé tohoto materiálu byly plně vyškoleni v souladu s požadavky všech platných právních předpisů a regulačních norem. Bez záruky, 
vyjádření nebo předpokládaní, výrobce a dodavatel nebude odpovědný za žádné ztráty, zranění nebo následné škody, které mohou vyplývat z použití nebo 
spoléhání se na informace obsažené v tomto dokumentu. Informace jsou přeloženy z originálu bezpečnostního listu fy Hospeco. 


