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Da tum revize: 28.3.2017
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ODDÍL 1

IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

1.1

Identifikátor výrobku:
ALCOR Sepa rá tor na sva řová ní
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:
Sepa ra ční ka palina na sva řová ní
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Specifikace dodavatele výrobku
Ná zev společnosti:
Severochema , družstvo pro chemickou výrobu Liberec
Vilová 333/ 2
Adresa :
461 71 Liberec, Česká republika
Tel./ fax.:
+ 420485 374 911
vyvoj@severochema .cz
e-mail:
www.severochema .cz
Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list
Jméno
Ing. Ma rtina Šrá mková
e-mail:
ma rtina_sra mkova@volny.cz
Telefonní číslo pro naléhavé situace
+ 420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Pra ha 2,
telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

1.2
1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

ODDÍL 2

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1

Klasifikace látky nebo směsi:

2.1.1

Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

2.2

Není kla sifiková n ja ko nebezpečná směs
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Nejsou zná mé
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví
Může způsobit lehké podrá ždění očí a kůže
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
Žá dné nejsou zná mé
Prvky označení

2.2.1

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

2.1.2
2.1.3
2.1.4

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
2.3
2.4

Další nebezpečnost
Směs nesplňuje kritéria pro lá tky PBT nebo vPvB v soula du s přílohou XIII Nařízení EU 1907/ 2006
Další informace
Žá dné

ODDÍL 3

SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2

Směsi

Směs a lkoholů a speciá lních a ditiv
Nebezpečné látky:

Indexové č.
ES č.
CAS č.
Registrační číslo

etha nol

603-002-00-5
200-578-6
64-17-5
není

< 10

hydroxid dra selný

019-002-00-8
215-181-3
1310-58-3
není

< 0,5

Obsah
(% hm.)

Klasifikace
dle (ES) č. 1272/2008
Fla m. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
Specifický limit:
Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%
Acute Tox. 4 (*) H302
Skin Corr. 1A H314
Specifický konc. limit:
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

Plná znění H vět a význa m zkra tek kla sifika cí podle (ES) 1272/ 2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

ODDÍL 4

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1

Popis první pomoci
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Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdra votní potíže nebo v přípa dě pochybností uvědomte léka ře a poskytněte mu informa ce z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí
umístěte postiženého do sta bilizova né polohy na boku s mírně za kloněnou hla vou. Nikdy nepodá vejte osobám v bezvědomí cokoliv ústy.
V případě nadýchání:
Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze za mořeného prostředí na čerstvý vzduch, za jistěte tělesný a duševní klid. Má -li dýcha cí potíže,
vyhledejte léka řskou pomoc.
V případě zasažení očí:
Odstra ňte konta ktní čočky, pokud je postižený používá. Oka mžitě vypla chujte čistou (pokud možno vla hou) tekoucí vodou minimá lně po dobu 15
minut při široce otevřených víčká ch, zejména obla sti pod víčky; konzultujte s léka řem, zejména přetrvá vá -li bolest, nebo za rudnutí očí.
V případě zasažení kůže:
Postiženému svlékněte konta minova ný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody (pokud možno teplé) a mýdlem a dobře oplá chněte.
V případě požití:
Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolá vejte zvra cení. Při požití většího množství ihned poraďte s léka řem.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
bolesti hla vy, zá vra tě, úna va , nevolnost a zvra cení.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptoma tická léčba .

ODDÍL 5

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

5.1
5.1.1

Hasiva
Vhodná hasiva:
Použijte suché chemické prostředky, CO 2, vodní mlhu nebo pěnu odolnou a lkoholům
Nevhodná hasiva
Plný vodní proud
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:
Při požá ru může dochá zet ke vzniku oxidu uhelna tého a uhličitého a da lších toxických plynů. Vdechová ní nebezpečných rozkla dných (pyrolýzních)
produktů může způsobit vá žné poškození zdra ví.
Pokyny pro hasiče:
Používejte přetla kový a utonomní dýcha cí přístroj. Noste kompletní ochra nný oděv.
Další informace
Uza vřené ná doby se směsí v blízkosti požá ru chlaďte vodou. Všechny zbytky po hoření a znečištěná voda z ha šení by měly být zlikvidová ny v
soula du s pla tnými předpisy.

5.1.2
5.2

5.3
5.4

ODDÍL 6

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Za jistěte dosta tečné větrá ní. Uchová vejte mimo dosa h zdrojů za pálení. Postupujte podle pokynů, obsa žených v oddílech 7 a 8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Za jistěte dosta tečné větrá ní. Uchová vejte mimo dosa h zdrojů za pálení. Postupujte podle pokynů, obsa žených v oddílech 7 a 8.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechejte vniknout do ka na liza ce/ povrchové vody/ spodní vody. Zabra ňte konta minaci půdy.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořla vým) a bsorbujícím ma teriálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné a bsorpční ma teriá ly), shromá žděte v
dobře uza vřených ná dobá ch a odstraňte dle oddílu 13. Sebra ný ma teriá l odstra ňujte v soula du s místně pla tnými předpisy. Po odstra nění směsi
umyjte kontaminova né místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čisticího prostředku.
Odkaz na jiné oddíly
Dá le viz Oddíly 7, 8 a 13

6.1.2
6.2
6.3

6.3

ODDÍL 7

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1

Opatření pro bezpečné zacházení se směsí
Za bra ňte koncentra cí přesa hujících nejvyšší přípustné limity (NPK-P) pro pra covní ovzduší. Za bra ňte konta ktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/
pá ry/ a erosoly. Zajistěte účinné větrá ní. Vzhledem k možnosti vysta vení účinkům nebezpečné lá tky, používejte vhodné ochra nné prostředky. Pra cujte
v soula du s ná vodem k použití – při jeho dodržová ní nejsou zvlá štní ochra nná opa tření nutná .
Uchová vejte mimo dosa h zdrojů za pálení, nekouřit. Proveďte preventivní opa tření proti výbojům sta tické elektřiny. S výrobkem pra cova t pouze
v zóná ch bez nebezpečí výbuchu. Pá ry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.
Obecné hygienické zásady
Nejíst, nepít a nekouřit na pra covišti; umýt si ruce po použití. Před vstupem do prostor pro stra vová ní si odložit znečištěný oděv a ochra nné
prostředky.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Za jistěte dobré větrá ní místnosti, i na úrovni podla hy (pá ry jsou těžší než vzduch). Podla ha musí být odolná vůči rozpouštědlům. Ná doby skla dujte
dobře uza vřené na suchém, chla dném a dobře větra ném místě. Chra ňte před za hřívá ním / přehřá tím. Chra ňte před sluncem.
Skla dujte odděleně od oxida čních činidel.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Informace nejsou k dispozici

7.1.2

7.2

7.3
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OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1
Kontrolní parametry
Směs obsa huje lá tky, pro něž jsou sta noveny koncentrační limity v pra covním prostředí (NV 361/ 2007Sb., v pla tném znění - nejvyšší přípustný expoziční limit= PEL;
nejvyšší přípustná koncentra ce v pra covním ovzduší=NPK-P).
Chemický název
PEL (mg/m3)
NPK-P (mg/m3)
Etha nol
1000
3000
Hydroxid dra selný
1
2
8.1.1
Jiné údaje o limitních hodnotách
DNEL: informa ce nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnocení rizika
PNEC: informa ce nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnocení rizika
8.2
Omezování expozice
8.2.1
Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklých opa tření na ochra nu zdra ví při prá ci a zejména na dobré větrá ní. Toho lze dosá hnout pouze místním odsá vá ním nebo účinným
celkovým větrá ním. Jestliže ta k není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochra na dýchacího ústrojí. Při prá ci se směsí nejezte, nepijte,
nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestá vka mi a na konci prá ce si umyjte ruce.
8.2.2
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Užíva né osobní ochra nné prostředky musí být v soula du s na řízením vlá dy 495/ 2001 Sb. (tra nspozice směrnice 89/ 686/ EEC).
8.2.2.1
Obecná hygienická a ochranná opatření:
Vyhnout se delšímu a opa kova nému konta ktu s kůží.
Použijte obvyklá preventivní opa tření při za chá zení s chemiká liemi. Při prá ci se směsí nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před
přestá vka mi si umyjte ruce. Nemněte si a ni si nesa hejte špina výma ruka ma do očí. Za bra ňte šíření plynu/ mlhy/ pa r tekutiny. Pra covní oděv uklá dejte
zvlá šť. Nevdechujte pá ry a ni mlhu.
8.2.2.2
Ochrana při dýchání
Používejte dýcha cí přístroj při tvorbě pa r / pra chu / a erosolu. Krá tkodobě filtrova cí za řízení, filtr A.
8.2.2.3
Ochrana rukou
Ochra nné ruka vice vyhovující normě EN 374 (butylka učuk, doba průniku > 8h).
Volba vhodných ruka vic nezá visí jen na ma teriá lu, a le i na da lších funkcích, kva litě a liší se u ka ždého výrobce.
Dodržujte pokyny, týka jící se propustnosti a doby průniku, které jsou poskytová ny doda va telem ruka vic. Ta ké vezměte v úva hu specifické místní
podmínky, za kterých je produkt používá n, ja ko je nebezpečí řezá ní, a bra ze a dlouhá doba styku.
8.2.2.4
Ochrana očí
Těsné ochra nné brýle (podle cha ra kteru vykoná va né prá ce).
8.2.2.5
Ochrana kůže (celého těla):
Lehký ochra nný oděv.
8.2.3
Omezování expozice životního prostředí
Při běžném použití odpa dá ; za bra ňte vniknutí do povrchových vodotečí a do ka na liza ce. Dbejte obvyklých opa tření na ochra nu životního prostředí
ODDÍL 9

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

a ) vzhled:
žluto zelená a ž žluto hnědá ka pa lina
b) zá pa ch:
zá sa ditý, přípa dně přírodní vůně
c) pra hová hodnota zá pa chu:
Nezjištěno.
d) pH:
10-12
e) bod tá ní / bod tuhnutí:
Nezjištěno.
f) počá teční bod va ru a rozmezí bodu va ru: cca 100°C
g) bod vzpla nutí:
pro směs nezjišťová no
h) rychlost odpa řová ní (butyla cetá t= 1):
Nezjištěno
i) hořla vost (pevné lá tky, plyny):
da ta nejsou k dispozici
j) horní/ dolní mezní hodnoty hořla vosti:
1,8-15 obj.% (etha nol)
k) tla k pá ry:
5 732 Pa
l) hustota pá ry (vzduch= 1):
pá ry jsou těžší než vzduch
m) rela tivní hustota (při 20°C):
0,99
n) rozpustnost ve vodě:
mísitelný; v tucích disperguje
o) rozdělovací koeficient: n-okta nol/ voda : Nezjištěno
p) teplota sa movznícení:
Nezjištěno
q) teplota rozkla du:
Nezjištěno
r) viskozita :
Nezjištěno
s) výbušné vla stnosti:
Nezjištěno
t) oxida ční vla stnosti:
Nezjištěno
9.2
Další informace
Nejsou k dispozici
ODDÍL 10
10.1

10.2
10.3

STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita
Produkt je za normá lních podmínek použití sta bilní, k rozkla du nedochá zí.
Směs je nehořla vá
Chemická stabilita
Produkt je za normá lních podmínek použití sta bilní.
Možnost nebezpečných reakcí
Při používá ní může vytvá řet hořla vé / výbušné směsi pa r se vzduchem
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10.6

ODDÍL 11

11.1.2
11.2

ODDÍL 12
12.1
12.1.1

12.3
12.4
12.5

12.6

ODDÍL 13

13.1.3

Kritéria pro kla sifika ci nejsou splněna
Drá ždí kůži
Způsobuje vá žné podrá ždění očí
Kritéria pro kla sifika ci nejsou splněna
Da ta nejsou k dispozici
Da ta nejsou k dispozici
Da ta nejsou k dispozici
Kritéria pro kla sifika ci nejsou splněna
Kritéria pro kla sifika ci nejsou splněna
Kritéria pro kla sifika ci nejsou splněna

EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita
Směsi
Pro směs nejsou releva ntní toxikologické úda je k dispozici.
Perzistence a rozložitelnost
biologicky rozložitelný, rozložitelný i pitnou vodou
Bioakumulační potenciál
nesta noveno.
Mobilita
Ve vodě a v půdě je produkt rozpustný a mobilní.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Posouzení PBT a vPvB nebylo provedeno, k da tu vyhotovení listu nejsou k dispozici dosta tečné podkla dy a nebyla zpra cová na zprá va o chemické
bezpečnosti (CSR).
Jiné nepříznivé účinky
Za bra ňte konta minaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod. Nepřipusťte vniknutí do ka na liza ce.

12.2

13.1.2

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o toxikologických účincích
Směsi
Pro směs nejsou releva ntní toxikologické úda je k dispozici
Akutní toxicita :
Žíra vost/ drá ždivost pro kůži:
Vá žné poškození očí/ podrá ždění očí:
Senzibiliza ce dýcha cích cest/ senzibiliza ce kůže:
Muta genita v zá rodečných buňká ch:
Ka rcinogenita :
Toxicita pro reprodukci:
Toxicita pro specifické cílové orgá ny - jednorá zová expozice:
Toxicita pro specifické cílové orgá ny - opa kova ná expozice:
Nebezpečnost při vdechnutí:
Složek směsi
Da ta nejsou k dispozici
Nebezpečné účinky pro zdraví
Podrá ždění (kůže / očí): může být mírně drá ždivý
Senzibiliza ce: Žá dné.
Rozpouštědla mohou odma stit pokožku.

11.1
11.1.1

13.1.1

Da tum revize: 28.3.2017
ze dne 10.1.2015

Podmínky, kterým je třeba zabránit
Za normálního způsobu použití je směs sta bilní, k rozkla du nedochá zí. Chra ňte před pla meny, jiskra mi, přehřá tím, slunečním zá řením, peroxidy a oleji
Neslučitelné materiály
Chra ňte před silnými oxida čními činidly. Peroxidy a oleje
Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou zná mé žá dné nebezpečné produkty rozkla du, pokud je výrobek sprá vně používá n. Aby nedošlo k tepelnému rozkla du, nesmí se přehříva t.

10.4

13.1

Da tum vydá ní: 10.1.2015
1.0 REACH

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Metody nakládání s odpady
S odpa dy nutno na klá da t v souladu se zá konem č. 185/ 2001 Sb., o odpa dech v pla tném znění a ve znění souvisejících předpisů.
Možné riziko při odstraňování
Při odstra ňová ní odpa du význa mné riziko nevzniká , a le prá zdné oba ly mohou obsa hova t zbytky výrobku
Způsob odstraňování směsi
Na př. čistírna odpadních vod
Doporučené zařazení odpadu
Ka pa lina :
11 01 99 Odpady jina k blíže neurčené (Odpady z chemických povrchových úpra v, z povrchových úpra v kovů a jiných ma teriálů)
Oba l:
15 01 02 Pla stové oba ly

ODDÍL 14:
Informace pro přepravu
14.1
UN číslo
14.2

Příslušný název OSN pro zásilku

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4

Obalová skupina

14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí

nejedná se o zboží nebezpečné pro přepra vu. viz zvl. ust. 144 vodný roztok s
nejvýše 24 % obj. alkoholu nepodléhá předpisům ADR
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Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7
Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a
předpisu IBC
ODDÍL 15
15.1

15.1.1

15.1.2
15.2

ODDÍL 16
16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

INFORMACE O PŘEDPISECH
Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Na řízení Evropského pa rla mentu a Rady (ES) č. 1907/ 2006 v pla tném znění
Na řízení Evropského Pa rlamentu a Rady (ES) č. 1272/ 2008 v pla tném znění
Zá kon č. 350/ 2011 Sb., o chemických lá tká ch a směsích
Zá kon č 258/ 2000 Sb. o ochra ně veřejného zdra ví v pla tném znění
Na řízení vlá dy č. 361/ 2007 Sb., kterým se sta noví podmínky ochra ny zdraví při prá ci,
Zá kon č. 185/ 2001 Sb. o odpa dech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prová děcí předpisy,
Zá kon č. 201/ 2012 Sb. o ochra ně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prová děcí předpisy,
Zá kon č. 477/ 2001 Sb. o oba lech ve znění pozdějších předpisů a jeho prová děcí předpisy a další související předpisy.
Informace dle vyhlášky 415/2012 Sb., v platném znění
Výrobky podle § 16 odst. 3 zá kona o ovzduší jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumenta ci ozna čeny
a ) úda jem o celkovém obsa hu těka vých orga nických lá tek dle § 2 písm. m) zá kona ve výrobku vyjá dřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních
procentech a
Netýká se
Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech:
Netýká se
Posouzení chemické bezpečnosti
nebylo dosud provedeno
DALŠÍ INFORMACE
Pokyny pro proškolování
Seznámit pra covníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochra nnými prostředky, první pomocí a za ká zanými ma nipula cemi se směsí
Plná znění H vět použitých v Oddíle 3:
H225
Vysoce hořla vá ka palina a pá ry.
H302
Zdra ví škodlivý při požití
H314
Způsobuje těžké poleptá ní kůže a poškození očí
H315
Drá ždí kůži
H319
Způsobuje vá žné podrá ždění očí
Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 uvedených v Oddíle 3
Fla m Liq. 3
Hořla vá ka pa lina ka tegorie 3
Acute Tox. 4
Akutní toxicita ka tegorie 4
Skin Irrit. 2
Drá ždivost pro kůži ka tegorie 2
Eye Irrit. 2
Podrá ždění očí ka tegorie 2
Skin Corr. 1A
Žíra vost ka tegorie 1A
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Úda je výrobce a doda va tele směsi. Da lší dostupné da ta bá ze a informa ce.
Tento bezpečnostní list by měl být užívá n ve spojení s ma teriálovým listem. Nena hra zuje jej. Informace zde uvedené jsou za loženy na na ší zna losti
produktu v době publika ce a jsou podá ny v dobré víře.
Uživa tel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen. To nedá vá uživa teli výjimku ze
zna losti a a plika ce všech na řízení regulujících jeho činnost. Jedině na odpovědnosti uživa tele je využít všechna na řízení poža dova ná pro za chá zení s
produktem. Cílem zmíněných regulačních na řízení je pomoci uživa teli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů.
Tyto informa ce nejsou vyčerpá va jící. To nezprošťuje uživa tele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné zá konné předpisy, než byly zde zmíněny,
ma jící vzta h k užití a skla dová ní produktu. To je výhra dně uživa telova zodpovědnost.
Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu
Přechod na kla sifika ci dle na řízení CLP.
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