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ODDÍL S: Identifikace látkyKsměsi a společnostiKpodniku
STS Identifikátor výrobku

Obchodní název-

Vonná závěska do interiéru

STC Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi

Osvěžovač vzduchu a neutralizátor pachů v interiéruž
Nedoporučované způsoby použití
Nejsou známaž
ST3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
@LJI šorpžc sžržož
Název společnosti-

JTJ Partnership sžržož
Místo podnikáníMajerská
A4M
SKh jLj ,A Lednické Rovne
Telefon- Horovce LZ,
Prevádzka
jLjJax,L Horovce
Kontaktní
osobajZjM 4jj ,AL
salesRjtfžsk

Až máje ,ZNAI
šZh4jZ jj Ostrava h Mariánské Hory
4LI jLI jM,
CZ, ,Fj ,Cj
Jilip Rojíček
infoRvsehprohvinažcz
ýhmail-

ST4 Telefonní číslo pro naléhavé situace :

Toxikologické informační středisko- Na gojišti Ac ALM jM Praha Lž Tel pro ČR iLI hodNdené- LLI ZAZ LZFc LLI ZAC
IjLc LLI ZAI C4Cž

ODDÍL C: Identifikace nebezpečnosti
CTS Klasifikace látky nebo směsi
Zápis klasifikace:

Produkt není klasifikován jako nebezpečnýž
CTC Prvky označení

Výrobek nepodléhá povinnému označování dle směrnice ,4NCIMNýHS ani dle nařízení AL4LNLjjMNýS
išLPéž
CT3 Další nebezpečnost
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na
základě nám předložených informacíc žádné škody na zdravíž
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PgT nebo vPvg ž

ODDÍL 3: SloženíKinformace o složkách
3TC Směsi
Charakteristika produktu

Jedná se o předmětc který se skládá z polymerního bloku ethylenvinylacetátu i ýV@c š@S LIZF4h4MhMc
,ZcC 6éc deodorantu iFj 6é a pigmentu ijcC 6éž

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4TS Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Projevujíhli se zdravotní potížec nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc
šS

Patum revize- ALžjFžLjAC

Bezpečnostní list
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podle nařízení iESf čš PAžOjýžžN

Vonná závěska do interiéru
Datum vydáníM PýšZšýžP,

Kód produktuM BSžžX
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a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listuš Ve všech případech zajistit postiženému
duševní klid a zabránit prochlazeníš Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochranyš
Postižený nedýcháM je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníš
Zástava srdceM je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdceš
BezvědomíM je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na bokuš
Při nadýchání
Pokud došlo k podráždění dýchacích cest nebo se projevují jiné nepříznivé účinky plynoucí z inhalace
prachu nebo výparůh přejděte na čerstvý vzduch a odpočívejteš
Při styku s kůží
Postižená místa důkladně omyjte vodou a mýdlemš Nepředpokládá se dráždivý účinek na pokožkuš
Při zasažení očí
Oči ihned a důkladně vypláchněte mírným proudem vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu
iobě víčka nechat otevřenéfš Nepředpokládá se dráždivý účinek na očiš
Při požití

Důkladně vypláchněte ústa vodouš Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství iPVý
rozdrcené tabletyfš 8ktivní uhlí podávejte rozpuštěné v malém množství vodyš V případě požití
vyšších dávek nebo v případě potíží vyhledejte lékařské ošetřeníš
462 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dosud nejsou známé žádné symptomyš
463 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatřeníš

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
561 Hasiva
Vhodná hasiva
Malý požárM Hasicí prášekš
Velký požárM Tříštěný vodní proudš Vodní mlhaš pěna odolná vůči alkoholuš
Látka není hořlaváš Hasící prostředky volte podle charakteru požáruš
Nevhodná hasiva
Nejsou konkretizoványš
562 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vyhněte se vdechování produktů hořeníš Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických
zplodin V oxidy uhlíku iCOh COýfh sazeš
563 Pokyny pro hasiče

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího
přístroješ
Další pokyny
Pokud je to možnéh odstraňte materiál z prostoru požáruš Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte
vstupu nepovolaným osobámš

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
661 Opatření na ochranu osobZ ochranné prostředky a nouzové postupy

Vzhledem k povaze produktu se nevyžadují žádná specifická opatření v případě únikuš
Zabraňte dalšímu rozšiřování produktuš Větrejte uzavřené prostoryš Používejte osobní ochranné
pomůcky iviz oddíl -fš
V případěh že při úniku mohlo dojít ke kontaktu s jinými chemikáliemih je nutno zvážit možnost
nežádoucích reakcíš

CS

Datum revizeM PýšžZšýžP,

Bezpečnostní list
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Kód produktuÚ BSššX
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gSx Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte nadměrné kontaminaci vody a půdyh v případě úniku velkého množství látky do povrchové
nebo odpadní vody uvědomte příslušné orgánys
gSK Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Sesbírejte mechanickys Louže opláchněte vodou a vysuštes Použitý materiálh jako jsou mopyh ručníkyh
papírové útěrky apodsh důkladně propláchněte vodou nebo zlikvidujtes Shromážděte do vhodného
označeného kontejneru pro další zpracování nebo likvidacis
gSJ Odkaz na jiné oddíly
Ostatní vizs oddíly U a gLs

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7S8 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Zajistěte dobré větrání pracovištěs Při práci není dovoleno píth jíst a kouřit a je nutno zachovávat
pravidla osobní hygienys Používejte osobní ochranné pomůcky iviz oddíl Ucs Zamezte styku s kůží a
očimas Zamezte vdechování prachuh mlhy nebo par z materiálus
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu
Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným
předpisůms Skladujte z dosahuÚ zdrojů zapálení iotevřený oheňh jiskryh horké plochycs
7Sx Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Skladujte na čistémh suchémh dobře větraném místěs Uchovávejte v těsně uzavřených obalechs
Chraňte před vlhkostís Uchovávejte mimo dosah dětís
Pokyny ke společnému skladování
Skladujte z dosahuÚ potravin a nápojůh krmivh silných kyselinh organických rozpouštědel apods
7SK Specifické konečné f specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispozicis

ODDÍL 8: Omezování expozice f osobní ochranné prostředky
8S8 Kontrolní parametry
Jiné údaje o limitních hodnotách
Expoziční limity nejsou stanovenys
8Sx Omezování expozice
Technická a hygienická opatření
Zajistěte dobré větrání pracovištěs
Omezování expozice pracovníků
Při práci nejezteh nepijte a nekuřtes Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete
vhodným reparačním krémems Ochranné pomůcky by měly být vybrány speciálně pro dané pracovní
místo v závislosti na koncentraci a množství látkyh se kterou se manipulujes Všechny osobní
ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned
vyměňovats
Ochrana dýchacích cest

Běžně se nepoužívás
Při haváriih požáruh vysoké koncentraci použijte iIzolační dýchací přístrojs
Ochrana rukou
Z hygienických důvodů se doporučuje používat nejlépe gumové rukavices
Při opakovném použití rukavic je před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejtes
CS

Datum revizeÚ gjsšLsjšgý

Bezpečnostní list

JTF Partnership s.r.o.

podle nařízení žESj čý i°ZHbšZZP

Vonná závěska do interiéru
Kód produktuC RSZZX

Úatum vydáníC išýéýšZiú
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Ochrana očí

Nevyžaduje seý
Ochrana kůže
Ochranný pracovní oděv a obuvý Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu
vypratý
Omezování expozice životního prostředí
Úodržujte podmínky manipulace a skladováníc zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních
tokůc půdy a kanalizaceý

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

SkupenstvíC
RarvaC
ZápachC
Prahová hodnota zápachu

pevné
charakteristická
charakteristický
neaplikovatelné
Poznámka
neaplikovatelné

pH

Pú h iZú °f ethylenvinylacetát
neaplikovatelné

Rod táníC
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varuC

x šHZ °f ethylenvinylacetát

Rod vzplanutíC
Hořlavost
tuhá látkaC

nehořlavý

Výbušnost

nevýbušný
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Meze výbušnosti h dolníC
Meze výbušnosti h horníC
Rod samovznícení
tuhá látkaC

Produkt není samozápalnýý

Oxidační vlastnosti

nemá oxidační vlastnosti
neaplikovatelné

Tlak parC

Zc°é h Zc°P gbcm³ ethylenvinylacetát

HustotaC
Rozpustnost ve voděC
Rozpustnost v jiných rozpouštědlechC
Rozdělovací koeficientC

nerozpustný
Polymerní blok je rozpustný v ketonech a
aromatických i chlorovaných uhlovodícíchý
neaplikovatelné

Úynamická viskozitaC

neaplikovatelné

Relativní hustota parC

neaplikovatelné

Relativní rychlost odpařováníC

neaplikovatelné

9.2 Další informace

Údaje nejsou k dispoziciý

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Při manipulaci a skladování v souladu s určením nedochází k žádným nebezpečným reakcímý

fS

Úatum revizeC išýZéýšZiú

Bezpečnostní list

JTF Partnership s.r.o.

podle nařízení cúSh čC AgRšHNRRV

Vonná závěska do interiéru
-ód produktuf YSRRX

Latum vydáníf ANC>CNRAé
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Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Zákon čC >éRHNRAA SbC o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
cchemický zákonh
OŠÁRPNP OSOYf
I Zákoník práce
I Zákon o ochraně veřejného zdraví
I Vyhláškas kterou se stanoví hygienické limity chemickýchs fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
I Vyhláškas kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategoriís limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testůs podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
I Nařízení vládys kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
I Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky
OŠÁRPNP ŽUVOTNÍÁO PROSTŘúLÍf
I Zákon o ochraně ovzduší
I Zákon o odpadech
I Zákon o vodách
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku není zapotřebí bezpečnostní posouzení látkyC

ODDÍL 16: Další informace
Použité zkratky
PLRf úvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
úSs úÁSf úvropské společenství
PYTf perzistentnís bioakumulativní a toxický
RULf Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
vPvYf velmi persistentnís velmi se bioakumulující
Jiné údaje

PO-YNY PRO Š-OLúNÍ
Osobas která nakládá s tímto chemickým produktems musí být seznámena s bezpečnostními pravidly
a údaji uvedenými v bezpečnostním listuC
ZLRO4ú Nú4LŮLúŽUTĚ4ŠÍŠÁ ÚLP4Ů PŘU SúSTPVOVÁNÍ YúZPúČNOSTNÍÁO LUSTU
Yezpečnostní list výrobceC
Tento bezpečnostní list nemusí splňovat požadavky nařízení komise cúUh čC jé>HNRARs neboť produkt
není klasifikován jako nebezpečný a nevyžaduje se pro něj bezpečnostní list podle článku >A nařízení
RúPŠÁC
Změny oproti předchozí verzi
A O První verze

Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí; popisují produkt s ohledem na bezpečnost a nemohou
být pokládány za garantované hodnoty.
Příjemce musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy.

ŠS

Latum revizef ANCR>CNRAé

Bezpečnostní list

JTF Partnership s.r.o.

podle nařízení bHSs čT Ožc;Úhccš

Vonná závěska do interiéru
Áatum vydáníZ OhTgThcO,

4ód produktuZ FSccX
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4SgU Výsledky posouzení PBT a vPvB
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PFT nebo vPvFT
4Sg) Jiné nepříznivé účinky
Údaje nejsou k dispoziciT

ODDÍL 4N7 Pokyny pro odstraňování
4Ng4 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi
Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádobT Předejte k likvidaci oprávněné
organizaciT Nevyhazujte do kanalizaceé půdy a vodních tělesT
Vhodné způsoby likvidaceZ recyklaceé spálení ve spalovně průmyslových odpadůT
Vhodné čistící prostředkyZ Voda bs čistícím prostředkemsT
Nejedná se o nebezpečný odpadT
Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadeché ve
znění všech prováděcích předpisů bvyhláškaé kterou se stanoví 4atalog odpadůA vyhláška o
podrobnostech nakládání s odpadysT festliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpademé musí
konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle 4atalogu odpadůT Zatřídění podle 4atalogu
odpadů je možno provádět na zakládě vlastností odpadu v době jeho vznikuT
Informace o zařazení podle Katalogu odpadů K znečištěné obaly
O,cOch
OÁPCÁNÍ OFCLYA CFSORPČNÍ Č8N8ÁLCé Č8ST8MÍ T4CN8NYé É8LTRCČNÍ MCTHR8ÁLY C
OMŽRCNNÉ OÁĚVY f8NC4 NHURČHNÉA Obaly bvčetně odděleně sbíraného komunálního
obalového odpadusA Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů
Obal produktu není vratnýT Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění
recyklovatT Nejedná se o nebezpečný odpadT S použitým obalem je nutno nakládat jako s odpadem
kategorie OT

ODDÍL 4(7 Informace pro přepravu
4(g4 Číslo OSN mUN číslob7

neaplikovatelné

4(gS Náležitý název UN pro zásilku7

neaplikovatelné

4(gN Třída-třídy nebezpečnosti pro přepravu7

neaplikovatelné

4(g( Obalová skupina7

neaplikovatelné
ne

4(gU Nebezpečnost pro životní prostředí
4(g) Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisůT
neaplikovatelné
4(gž Hromadná přeprava podle přílohy II M,RPOLžN-ž/ a předpisu IBC
neaplikovatelné

ODDÍL 4U7 Informace o předpisech
4Ug4 Nařízení týkající se bezpečnostic zdraví a životního prostředí-specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi

Nařízení RHCMŽZ Nařízení Hvropského parlamentu a Rady bHSs čTOžc;Úhccš o registracié hodnoceníé
povolování a omezování chemických látekA v platném znění
Nařízení MLPZ Nařízení Hvropského parlamentu a Rady bHSs čT Oh;hÚhccJ o klasifikacié označování a
balení látek a směsíA v platném znění
Směrnice ÁSÁÚÁPÁZ Směrnice š;Ú,NJÚHŽS a směrnice OžžžÚN,ÚHS

MS

Áatum revizeZ OhTcgThcO,
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Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Zákon čC >éRHNRAA SbC o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
cchemický zákonh
OŠÁRPNP OSOYf
I Zákoník práce
I Zákon o ochraně veřejného zdraví
I Vyhláškas kterou se stanoví hygienické limity chemickýchs fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
I Vyhláškas kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategoriís limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testůs podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
I Nařízení vládys kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
I Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky
OŠÁRPNP ŽUVOTNÍÁO PROSTŘúLÍf
I Zákon o ochraně ovzduší
I Zákon o odpadech
I Zákon o vodách
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku není zapotřebí bezpečnostní posouzení látkyC

ODDÍL 16: Další informace
Použité zkratky
PLRf úvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
úSs úÁSf úvropské společenství
PYTf perzistentnís bioakumulativní a toxický
RULf Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
vPvYf velmi persistentnís velmi se bioakumulující
Jiné údaje

PO-YNY PRO Š-OLúNÍ
Osobas která nakládá s tímto chemickým produktems musí být seznámena s bezpečnostními pravidly
a údaji uvedenými v bezpečnostním listuC
ZLRO4ú Nú4LŮLúŽUTĚ4ŠÍŠÁ ÚLP4Ů PŘU SúSTPVOVÁNÍ YúZPúČNOSTNÍÁO LUSTU
Yezpečnostní list výrobceC
Tento bezpečnostní list nemusí splňovat požadavky nařízení komise cúUh čC jé>HNRARs neboť produkt
není klasifikován jako nebezpečný a nevyžaduje se pro něj bezpečnostní list podle článku >A nařízení
RúPŠÁC
Změny oproti předchozí verzi
A O První verze

Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí; popisují produkt s ohledem na bezpečnost a nemohou
být pokládány za garantované hodnoty.
Příjemce musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy.

ŠS

Latum revizef ANCR>CNRAé

