Bezpečnostní list

JTF partnership s.r.o.

podle nařízení éšSs čc f,PIhúPPF

Vonné sitko do pisoára WAVE K
Kód produktu4 RWPPX

gatum vydání4 fúcNcúPfL

Strana f z I

ODDÍL T: Identifikace látkyhsměsi a společnostihpodniku
TjT Identifikátor výrobku

Obchodní název4

Vonné sítko do pisoáru WxVš ú

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

Pro deodorizační a filtrační účelyc
Nedoporučované způsoby použití
Nejsou známac
TjZ Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
xLý% @orpcO scrcoc
Název
společnosti4
JTý
Partnership
scrcoc

Místo podnikání4
Majerská
fIC
SKb PúP Ff Lednické Rovne
Telefon4 Jorovce ú,F
Prevádzka
ýax4
PúP
Fú Jorovce
P,PC
IPP Ffú
Kontaktní
osoba4
sales8jtfcsk

fc máje F,hfj

@ZbIP, PP Ostrava b Mariánské Jory
Iúj Púj PCF
L,F FNP FLP
ýilip Rojíček
info8vsebprobvinaccz
šbmail4

TjS Telefonní číslo pro naléhavé situace :

Toxikologické informační středisko4 Na Rojišti fO fúC PC Praha úc Tel pro ČR éúj hodhdens4 úúj ,f, ú,NO úúj ,fL
jPúO úúj ,fj LILc

ODDÍL K: Identifikace nebezpečnosti
KjT Klasifikace látky nebo směsi
Zápis klasifikace:

Produkt není klasifikován jako nebezpečnýc
KjK Prvky označení

Výrobek nepodléhá povinnému označování dle směrnice FIhLjChšJS ani dle nařízení fúIúhúPPChšS
é@LPsc
KjZ Další nebezpečnost
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na
základě nám předložených informacíO žádné škody na zdravíc
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PRT nebo vPvR c

ODDÍL Z: Složeníhinformace o složkách
ZjK Směsi
Charakteristika produktu

Jedná se o předmětO který se skládá z polymerního bloku ethylenvinylacetátu é šVxO @xS új,NIbICbCO
F,OL /sO deodorantu éNP /s a pigmentu éPOL /sc

ODDÍL S: Pokyny pro první pomoc
SjT Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Projevujíbli se zdravotní potížeO nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc
Číslo revize4 fOPP

@S

gatum revize4 fúcPNcúPfL
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JTF Partnership s.r.o.

podle nařízení éESi čV ž-jNšPjj,

Vonné sítko do pisoáru WAVE ,
Datum vydáníA žPVýVPjžú

Kód produktuA 8WjjX
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a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listuV Ve všech případech zajistit postiženému
duševní klid a zabránit prochlazeníV Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochranyV
Postižený nedýcháA je nutné okamžitě provádět umělé dýcháníV
Zástava srdceA je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdceV
8ezvědomíA je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na bokuV
Při nadýchání
Pokud došlo k podráždění dýchacích cest nebo se projevují jiné nepříznivé účinky plynoucí z inhalace
prachu nebo výparůb přejděte na čerstvý vzduch a odpočívejteV
Při styku s kůží
Postižená místa důkladně omyjte vodou a mýdlemV Nepředpokládá se dráždivý účinek na pokožkuV
Při zasažení očí
Oči ihned a důkladně vypláchněte mírným proudem vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu
éobě víčka nechat otevřenéiV Nepředpokládá se dráždivý účinek na očiV
Při požití

Důkladně vypláchněte ústa vodouV Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství éžhP
rozdrcené tabletyiV Uktivní uhlí podávejte rozpuštěné v malém množství vodyV V případě požití
vyšších dávek nebo v případě potíží vyhledejte lékařské ošetřeníV
4H, Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dosud nejsou známé žádné symptomyV
4H3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatřeníV

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5H6 Hasiva
Vhodná hasiva
Malý požárA Hasicí prášekV
Velký požárA Tříštěný vodní proudV Vodní mlhaV pěna odolná vůči alkoholuV
Látka není hořlaváV Hasící prostředky volte podle charakteru požáruV
Nevhodná hasiva
Nejsou konkretizoványV
5H, Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vyhněte se vdechování produktů hořeníV Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických
zplodin h oxidy uhlíku éCOb COPib sazeV
5H3 Pokyny pro hasiče

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího
přístrojeV
Další pokyny
Pokud je to možnéb odstraňte materiál z prostoru požáruV Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte
vstupu nepovolaným osobámV

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6H6 Opatření na ochranu osob: ochranné prostředky a nouzové postupy

Vzhledem k povaze produktu se nevyžadují žádná specifická opatření v případě únikuV
Zabraňte dalšímu rozšiřování produktuV Větrejte uzavřené prostoryV Používejte osobní ochranné
pomůcky éviz oddíl OiV
V případěb že při úniku mohlo dojít ke kontaktu s jinými chemikáliemib je nutno zvážit možnost
nežádoucích reakcíV

Číslo revizeA žbjj

CS

Datum revizeA žPVjýVPjžú
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Kbf Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte nadměrné kontaminaci vody a půdyú v případě úniku velkého množství látky do povrchové
nebo odpadní vody uvědomte příslušné orgányž
Kb/ Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Sesbírejte mechanickyž Louže opláchněte vodou a vysuštež Použitý materiálú jako jsou mopyú ručníkyú
papírové útěrky apodžú důkladně propláchněte vodou nebo zlikvidujtež Shromážděte do vhodného
označeného kontejneru pro další zpracování nebo likvidaciž
Kb8 Odkaz na jiné oddíly
Ostatní vizž oddíly 8 a šjž

ODDÍL J: Zacházení a skladování
JbS Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Zajistěte dobré větrání pracovištěž Při práci není dovoleno pítú jíst a kouřit a je nutno zachovávat
pravidla osobní hygienyž Používejte osobní ochranné pomůcky éviz oddíl 8iž Zamezte styku s kůží a
očimaž Zamezte vdechování prachuú mlhy nebo par z materiáluž
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu
Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným
předpisůmž Skladujte z dosahuC zdrojů zapálení éotevřený oheňú jiskryú horké plochyiž
Jbf Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Skladujte na čistémú suchémú dobře větraném místěž Uchovávejte v těsně uzavřených obalechž
Chraňte před vlhkostíž Uchovávejte mimo dosah dětíž
Pokyny ke společnému skladování
Skladujte z dosahuC potravin a nápojůú krmivú silných kyselinú organických rozpouštědel apodž
Jb/ Specifické konečné ý specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispoziciž

ODDÍL T: Omezování expozice ý osobní ochranné prostředky
TbS Kontrolní parametry
Jiné údaje o limitních hodnotách
Expoziční limity nejsou stanovenyž
Tbf Omezování expozice
Technická a hygienická opatření
Zajistěte dobré větrání pracovištěž
Omezování expozice pracovníků
Při práci nejezteú nepijte a nekuřtež Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete
vhodným reparačním krémemž Ochranné pomůcky by měly být vybrány speciálně pro dané pracovní
místo v závislosti na koncentraci a množství látkyú se kterou se manipulujež Všechny osobní
ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned
vyměňovatž
Ochrana dýchacích cest

Běžně se nepoužíváž
Při haváriiú požáruú vysoké koncentraci použijte iIzolační dýchací přístrojž
Ochrana rukou
Z hygienických důvodů se doporučuje používat nejlépe gumové rukavicež
Při opakovném použití rukavic je před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejtež
Číslo revizeC šúbb

CS

Datum revizeC šgžbjžgbšP
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Ochrana očí

Nevyžaduje seh
Ochrana kůže
Ochranný pracovní oděv a obuvh Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu
vyprath
Omezování expozice životního prostředí
fodržujte podmínky manipulace a skladováníO zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních
tokůO půdy a kanalizaceh

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9R1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství°
³arva°
Zápach°
Prahová hodnota zápachu

pevné
charakteristická
charakteristický
neaplikovatelné
Poznámka
neaplikovatelné

pH

ú, c Zb, °R ethylenvinylacetát
neaplikovatelné

³od tání°
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu°

M iPb °R ethylenvinylacetát

³od vzplanutí°
Hořlavost
tuhá látka°

nehořlavý

Výbušnost

nevýbušný
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Meze výbušnosti c dolní°
Meze výbušnosti c horní°
³od samovznícení
tuhá látka°

Produkt není samozápalnýh

Oxidační vlastnosti

nemá oxidační vlastnosti
neaplikovatelné

Tlak par°

bO-š c bO-ú gýcm³ ethylenvinylacetát

Hustota°
Rozpustnost ve vodě°
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech°
Rozdělovací koeficient°

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

fynamická viskozita°

neaplikovatelné

Relativní hustota par°

neaplikovatelné

Relativní rychlost odpařování°

neaplikovatelné

9R2 Další informace

Údaje nejsou k dispozicih

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10R1 Reaktivita
Při manipulaci a skladování v souladu s určením nedochází k žádným nebezpečným reakcímh

Číslo revize° ZObb

RS

fatum revize° ZihbšhibZ,
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T:Íx Chemická stabilita
Za normálních podmínek cŽb °CO ibi;é kPah stabilníP
T:Íg Možnost nebezpečných reakcí
Žádné nebezpečné reakce nejsou známyP K nebezpečné polymeraci nedocházíP
T:Íf PodmínkyO kterým je třeba zabránit
Vyhněte se těmto podmínkámx vysoké teploty; skladování ve vlhkých podmínkáchP
Nepřehřívejte; aby nedošlo k termickému rozkladuP
T:ÍI Neslučitelné materiály
Zabraňte styku sx organickými rozpouštědlyP
T:Íú Nebezpečné produkty rozkladu
Vznik nebezpečných produktů rozkladu závisí na teplotě; přívodu vzduchu a přítomnosti jiných látekP
Produkty rozkladu mohou zahrnovat mezi jinými takéx oxidy uhlíku cCO; COŽh; sazeP

ODDÍL TTK Toxikologické informace
TTÍT Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Nesplňuje kritéria pro klasifikaciP
Dráždivost a žíravost
Nesplňuje kritéria pro klasifikaciP
Senzibilizace
Nesplňuje kritéria pro klasifikaciP
Toxicita pro specifické orgány po jednorázové expozici
Nesplňuje kritéria pro klasifikaciP
Účinky po opakované nebo déletrvající expozici
Nejsou známé žádné opožděné účinkyP
KarcinogenitaO mutagenita a toxicita pro reprodukci
Produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní; mutagenní nebo toxický pro reprodukciP
Nebezpečnost při vdechnutí
Nesplňuje kritéria pro klasifikaciP
Symptomy a účinky

Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na
základě nám předložených informací; žádné škody na zdravíP
Produkt nemá primárně dráždivý účinek na dýchací cesty; pokožku a očiP Při tepelném rozkladu
mohou vznikat páry nebo dým; které mohou působit dráždivěP Požití je za normálních podmínek
použití vyloučenoP Při záměrném požití může produkt vyvolat zažívací potíže czácpuhP

ODDÍL TxK Ekologické informace
TxÍT Toxicita

Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředíP Při normálním použití není známo
nebo nelze očekávat ohrožení životního prostředíP
TxÍx Perzistence a rozložitelnost
Polymerní blok není snadno biologicky rozložitelnýP Vonná složka se uvolňuje do ovzduší ; kde
probíhá její degradaceP
TxÍg Bioakumulační potenciál
Údaje nejsou k dispoziciP
TxÍf Mobilita v půdě
Údaje nejsou k dispoziciP
Číslo revizex i;bb

CS

Datum revizex iŽPbéPŽbiV
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g-fS Výsledky posouzení PjT a vPvj
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PCT nebo vPvCP
g-fN Jiné nepříznivé účinky
Údaje nejsou k dispoziciP

ODDÍL gšž Pokyny pro odstraňování
gšfg Metody nakládání s odpady
Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi
Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádobP Předejte k likvidaci oprávněné
organizaciP Nevyhazujte do kanalizacei půdy a vodních tělesP
Vhodné způsoby likvidacež recyklacei spálení ve spalovně průmyslových odpadůP
Vhodné čistící prostředkyž Voda ýs čistícím prostředkembP
Nejedná se o nebezpečný odpadP
Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadechi ve
znění všech prováděcích předpisů ývyhláškai kterou se stanoví fatalog odpadůZ vyhláška o
podrobnostech nakládání s odpadybP 8estliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpademi musí
konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle fatalogu odpadůP Zatřídění podle fatalogu
odpadů je možno provádět na zakládě vlastností odpadu v době jeho vznikuP
Informace o zařazení podle Katalogu odpadů I znečištěné obaly
cNÚcÚO
OMPIMNÍ OCI4YZ ICSORPČNÍ ČŽNŽM4Ii ČŽSTŽFÍ TfINŽNYi HŽ4TRIČNÍ MITÁRŽÁ4Y I
OFURINNÉ OMĚVY 8ŽNIf NÁURČÁNÉZ Obaly ývčetně odděleně sbíraného komunálního
obalového odpadubZ Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů
Obal produktu není vratnýP Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění
recyklovatP Nejedná se o nebezpečný odpadP S použitým obalem je nutno nakládat jako s odpadem
kategorie OP

ODDÍL g4ž Informace pro přepravu
g4fg Číslo OSN :UN čísloMž

neaplikovatelné

g4f- Náležitý název UN pro zásilkuž

neaplikovatelné

g4fš Třídactřídy nebezpečnosti pro přepravuž

neaplikovatelné

g4f4 Obalová skupinaž

neaplikovatelné
ne

g4fS Nebezpečnost pro životní prostředí
g4fN Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisůP
neaplikovatelné
g4f( Hromadná přeprava podle přílohy II MCRPOL(šc(U a předpisu Ij,
neaplikovatelné

ODDÍL gSž Informace o předpisech
gSfg Nařízení týkající se bezpečnostib zdraví a životního prostředícspecifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi

Nařízení RÁIFUž Nařízení Ávropského parlamentu a Rady ýÁSb čPcJÚšTOÚÚ, o registracii hodnoceníi
povolování a omezování chemických látekZ v platném znění
Nařízení F4Pž Nařízení Ávropského parlamentu a Rady ýÁSb čP cOšOTOÚÚ; o klasifikacii označování a
balení látek a směsíZ v platném znění
Směrnice MSMTMPMž Směrnice ,šTNg;TÁUS a směrnice cJJJTgNTÁS

Číslo revizež ciÚÚ

FS

Matum revizež cOPÚhPOÚcN

Bezpečnostní list
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Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Zákon čO NjHCAHRR SbO o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
bchemický zákonc
OYÚRÍNÍ OSOPg
Ž Zákoník práce
Ž Zákon o ochraně veřejného zdraví
Ž Vyhláškaý kterou se stanoví hygienické limity chemickýchý fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Ž Vyhláškaý kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategoriíý limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testůý podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Ž Nařízení vládyý kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Ž Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky
OYÚRÍNÍ ŽÁVOTNÍÚO PROSTŘLŠÍg
Ž Zákon o ochraně ovzduší
Ž Zákon o odpadech
Ž Zákon o vodách
15J2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku není zapotřebí bezpečnostní posouzení látkyO

ODDÍL 16: Další informace
Použité zkratky
ÍŠRg Lvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
LSý LÚSg Lvropské společenství
PPTg perzistentníý bioakumulativní a toxický
RÁŠg Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
vPvPg velmi persistentníý velmi se bioakumulující
Jiné údaje

PO4YNY PRO Š4O-LNÍ
Osobaý která nakládá s tímto chemickým produktemý musí být seznámena s bezpečnostními pravidly
a údaji uvedenými v bezpečnostním listuO
ZŠROUL NLUŠŮ-LŽÁTĚUŠÍYÚ ÚŠÍUŮ PŘÁ SLSTÍVOVÁNÍ PLZPLČNOSTNÍÚO -ÁSTU
Pezpečnostní list výrobceO
Tento bezpečnostní list nemusí splňovat požadavky nařízení komise bLUc čO >jNCAHRHý neboť produkt
není klasifikován jako nebezpečný a nevyžaduje se pro něj bezpečnostní list podle článku NR nařízení
RLÍYÚO
Změny oproti předchozí verzi
R s 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.

Číslo revizeg RýHH

YS

Šatum revizeg RAOHNOAHRj

