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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 – č. 2015/830) 

 

1.1. Identifikátor výrobku 

Název výrobku: BACTERANIOS SF 

Kód výrobku: 1422000. 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Čištění a dezinfekce podlah a povrchů 

Další informace o označení výrobku jsou uvedeny na štítku. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Registrovaný název společnosti: Laboratoires ANIOS. 

Adresa: PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES. FRANCIE. 

Tel. č.: + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68. 

e-mail: fds@anios.com 

www.anios.com 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: + 33(0)1 45 42 59 59. 

Asociace/organizace: INRS. 

 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami.               

Látka, která je korozivní vůči kovům, kategorie 1 (Met. Corr. 1, H290). 

Akutní orální toxicita, kategorie 4 (Acute Tox. 4, H302). 

Kožní koroze, kategorie 1B (Skin Corr. 1B, H314). 

Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1 (Resp. Sens. 1, H334). 

Senzibilizace kůže, kategorie 1 (Skin Sens. 1, H317). 

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3 (STOT SE 3, H335). 

Nebezpečný pro vodní prostředí – akutní nebezpečí, kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400). 

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronické nebezpečí, kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411). 

2.2. Prvky označení 

Směs detergentů (viz oddíl 15). 

Tato směs je určena pouze pro profesionální použití. Označení obsahu podle nařízení o detergentech není uvedeno na štítku, ale je shrnuto v 

oddíle 15 

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami. 

Piktogramy nebezpečnosti: 
 

GHS07 GHS05 GHS09 GHS08 

 
Signální slovo: 

NEBEZPEČÍ 

Identifikátory výrobku: 

EC 230-525-2 DIDECYLDIMETHYLAMONIUM CHLORID 

CAS 69011-36-5 ETHOXYLOVANÝ ISOTRIDEKANOL 

EC 203-856-5 GLUTARALDEHYD 

Prohlášení nebezpečnosti: 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

mailto:fds@anios.com
http://www.anios.com/
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ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence: 

P261 Zamezte vdechování výparů. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce: 

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování: 

P403 Skladujte na dobře větraném místě. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování: 

P501 Nepoužitý výrobek a jeho obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

2.3. Další nebezpečnost 

Směs neobsahuje látky klasifikované jako „látky vzbuzující velmi vážné obavy“ (SVHC) >= 0,1% vydané Evropskou agenturou pro chemické látky 

(ECHA) v článku 57 nařízení REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Podle aktuálního stavu znalostí není identifikováno žádné další nebezpečí. 

 

Věty H a prohlášení EUH: viz oddíl 16. 

3.2. Směsi 

Složení: 

Označení (ES) 1272/2008 Pozn. % 

CAS: 7173-51-5 

EC: 230-525-2 

 
DIDECYLDIMETHYLAMONIUM CHLORID 

GHS06, GHS05, GHS09 

Dgr 

Acute Tox. 3, H301 

Skin Corr. 1B, H314 

Aquatic Acute 1, H400 

M Acute = 10 

Aquatic Chronic 1, H410 

M Chronic = 1 

 10 <= x % < 25 

CAS: 69011-36-5 

 
ETHOXYLOVANÝ ISOTRIDEKANOL 

GHS07, GHS05 

Dgr 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 

 2,5 <= x % < 10 

CAS: 111-30-8 

EC: 203-856-5 

REACH: 01-2119455549-26 

GLUTARALDEHYD 

GHS06, GHS05, GHS09, GHS08 

Dgr 

Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 3, H301 

Skin Corr. 1B, H314 

Skin Sens. 1, H317 

Acute Tox. 3, H331 

Resp. Sens. 1, H334 

STOT SE 3, H335 

Aquatic Chronic 2, H411 

Aquatic Acute 1, H400 

M Acute = 1 

[1] 2,5 <= x % < 10 

INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 2,5 <= x % < 10 

 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

REACH: 01-2119457558-25 

Dgr 

Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

  

PROPAN-2-OL  

Informace o složkách: 

[1] Látka, pro kterou jsou k dispozici maximální expoziční limity pro pracoviště. 

 

V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, zásadně vždy přivolejte lékaře. 

NIKDY nevyvolávejte zvracení u osoby, která je v bezvědomí. 

Připomínka: Každá osoba, která je v bezvědomí, musí být uložena v zotavovací poloze na boku. 

4.1. Popis první pomoci                          

Při nadýchání se: 

Postiženou osobu přemístěte z místa expozice a na čerstvý vzduch. 

V případě dýchacích potíží (např. silný záchvat kašle): 

Pacienta uložte do polohy v polosedě se zvednutým trupem a uchovávejte jej v teple a klidu. 

Okamžitě přivolejte lékaře. 

V případě postříkání nebo zasažení očí: 

Vyjměte případné kontaktní čočky. 

Vyplachujte důkladně čistou vodou po dobu 15 minut s otevřenými víčky.            

Dbejte na to, aby voda použitá při vyplachování se nedostala do nepoškozeného oka. 

Následné ošetření musí být zajištěno okamžitě na oční klinice nebo u očního specialisty. 

Pokračujte ve vyplachování, dokud se nedostaví lékařská pomoc. 

V případě postříkání nebo zasažení kůže: 

Pokud je to možné, používejte při poskytování první pomoci gumové rukavice. 

Okamžitě sejměte veškerý zasažený nebo znečištěný oděv a nepoužívejte jej znovu, dokud nebyl vyčištěn.          

Oplachujte důkladně po dobu 15 minut. 

Pokud je zasažená oblast široce rozšířená a/nebo došlo k poškození kůže, musí být přivolán lékař nebo pacient převezen do nemocnice. 

V případě požití: 

Vypláchněte ústa, nepolykejte a nevyvolávejte zvracení. Pacienta uklidněte a převezte jej okamžitě do nemocnice nebo k lékaři. Lékaři ukažte 

štítek. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Viz oddíl 11 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Řiďte se doporučeními lékaře. 

 

5.1. Hasiva  

Vhodné metody hašení 

Je možno použít všechna hasiva: pěnu, písek, oxid uhličitý, vodu, prášek. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Při požáru se často vyvíjí hustý černý kouř. Zasažení produkty rozkladu může být nebezpečné pro zdraví.         

Kouř nevdechujte. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Z důvodu toxicity plynu vznikajícího při tepelném rozkladu produktů musejí být hasiči vybaveni samostatným odděleným dýchacím přístrojem. 

Kompletní ochranný oděv. 

 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Řiďte se bezpečnostními opatřeními uvedenými v oddílech 7 a 8. 

Nechráněnou osobu udržujte z dosahu působení produktu. 

Nevdechujte výpary. 

Zabraňte zasažení kůže a očí. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Uniklý nebo rozlitý produkt shromážděte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu, jako je písek, zem, vermikulit, křemelina, a uložte 
v sudech pro likvidaci odpadu. 
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ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Nevypouštějte do přírodního prostředí (vodní toky, půda a vegetace). 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Rozlitý produkt shromážděte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu a smeťte nebo odstraňte pomocí lopaty. Veškerý odpad umístěte 

v nádobách k likvidaci. Nesměšujte s jinými druhy odpadů. Znečištěný povrch důkladně opláchněte vodou. 

V případě malých množství zřeďte produkt velkým množstvím vody a spláchněte.    

Produkt neshromažďujte pro další použití. 

Nevypouštějte do přírodního prostředí. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13. 

 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

S výrobkem zacházejte v souladu s pokyny pro uživatele na štítku. 

Zabraňte zasažení kůže, očí a oděvu. 

Opatření pro zamezení požáru: 

S výrobkem manipulujte v dobře větraných prostorách. 

Zabraňte přístupu neoprávněných osob. 

Doporučené vybavení a postupy: 

Ochrana osob: viz oddíl 8. 

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku a dále průmyslové bezpečnostní předpisy. 

V blízkosti musí být k dispozici sprcha, oční lázeň a zdroj vody. 

Zasažený nebo vlhký pracovní oděv okamžitě převlékněte. 

Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná. 

Zakázané vybavení a postupy: 

V prostorách, kde se směs používá, nekuřte, nejezte a nepijte. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Uchovávejte v dobře uzavřených nádobách. 

Skladujte POUZE v původních obalech. 

Skladujte při teplotách od +5 °C do +35 °C na suchém a dobře větraném místě. 

Nepoužívejte po datu spotřeby uvedeném na obalu. 

Uchovávejte mimo dosah dětí 

Skladujte mimo neslučitelných materiálů (viz oddíl 10).  

Záchytná nádoba při skladování velkých množství. 

Balení 

Vždy uchovávejte v obalu vyrobeném z materiálu identického s původním obalem. 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Pouze pro profesionální použití 

Viz oddíl 1 s označením výrobku 

 

Informace uvedené v tomto oddíle se týkají konkrétního výrobku popisovaného v tomto dokumentu. Pokud je s výrobkem manipulováno, 

případně pokud přijde do styku s jinými chemickými přípravky, je to nutno vzít v úvahu při volbě osobních ochranných prostředků. 

Osoby by neměly přicházet do styku s tímto výrobkem, pokud již u nich došlo k podráždění kůže nebo k astmatu způsobenému: 

- glutaraldehydem 

Limitní expoziční hodnoty a průměrné expoziční hodnoty níže jsou uváděny číslem CAS látky. Oddíl 3 podrobně uvádí chemické názvy odpovídající 

číslu CAS. 

8.1. Kontrolní parametry 

Pracovní expoziční limity: 

- Německo - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010): 

CAS VME: VME: Max. hodnota: Poznámky  

111-30-8  0,05 ppm 

0,2 mg/m3 

 2(I)  

67-63-0  200 ppm 

500 mg/m3 

 2(II)  

- Belgie (nařízení 19/05/2009, 2010): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8  0,05 ppm 

0,21 mg/m3 

 M   
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67-63-0 200 ppm 

500 mg/m3 

400 ppm 

1000 mg/m3 

    

- Francie (INRS - ED984 :2012): 

 
 
 
 

- Španělsko (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), květen 2010): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8  0,05 ppm 

0,2 mg/m3 

 Sen   

67-63-0 400 ppm 

998 mg/m3 

500 ppm 

1250 mg/m3 

    

- Polsko (2014): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8 0,4 mg/m3 0,6 mg/m3     

67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3     

- Česká republika (vyhláška č. 361/2007): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8 0,2 mg/m3 0,4 mg/m3  I, S   

67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3  I   

- Slovakia (vyhláška č. 300/2007): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8 0,05 ppm 

0,21 mg/m3 

0,42 mg/m3  S   

67-63-0 200 ppm 

500 mg/m3 

1000 mg/m3     

- Švýcarsko (SUVA 2015): 

CAS VME VLE Max. hodnota: Poznámky  

111-30-8 0,05 ppm 

0,21 mg/m3 

0,1 ppm 

0,42 mg/m3 

 S SSC  

67-63-0 200 ppm 

500 mg/m3 

400 ppm 

1000 mg/m3 

 B SSC  

- UK / WEL (expoziční limity pracoviště, EH40/2005, 2007): 

CAS TWA: STEL: Max. hodnota: Definice: Kritéria:  

111-30-8 0,05 ppm 

0,2 mg/m3 

0,05 ppm 

0,2 mg/m3 

 Sen   

67-63-0 400 ppm 

999 mg/m3 

500 ppm 

1250 mg/m3 

    

8.2. Omezování expozice   

Vhodné technické kontroly 

Zajistěte, aby místnosti byly dobře větrané. Koncentrace v ovzduší na pracovišti nesmí překročit limitní hodnoty uvedené pro běžné podmínky použití. 

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 

Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované.         

Osobní ochranné prostředky skladujte na čistém místě mimo pracoviště. 

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný oděv před opětovným použitím svlékněte a vyperte. Zajistěte odpovídající ventilaci, 

zejména v uzavřených prostorách. 

- Ochrana očí a obličeje 

Běžně používané brýle nejsou považovány za vhodnou ochranu. 

Zabraňte jakémukoli zasažení kůže a očí. 

Zajistěte rukavice a bezpečnostní ochranné brýle s postranními kryty pro pracovníky. 

Na pracovišti zajistěte oční sprchu. 

V případě nutnosti postačí nejbližší zdroj vody. 

- Ochrana rukou 

Rukavice je nutno volit podle použití a trvanlivosti na pracovišti. 

Ochranné rukavice je nutno volit podle jejich vhodnosti pro příslušné pracoviště: další chemické produkty, se kterými může být pracováno, 

nezbytná fyzická ochrana (proti proříznutí, propíchnutí, teplu), požadovaná úroveň obratnosti. 

Při zacházení s tímto výrobkem je nutno používat vhodné rukavice. 

Doporučují se butylové nebo nitrilové rukavice. 

Rukavice je nutno vyměnit okamžitě poté, co vykazují známky opotřebení. 

- Ochrana těla 

Zabraňte zasažení kůže. 

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Poznámky: TMP No.:  

111-30-8 0.1 0.4 0.2 0.8 - 65.66  

67-63-0 - - 400 980 - 84  
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ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

Pracovní oděv používaný pracovníky je nutno pravidelně prát. 

Po zasažení produktem je nutno všechny znečištěné části těla omýt.  

Mokrý a znečištěný pracovní oděv okamžitě vyměňte. 

- Ochrana dýchacích cest 

V případě nedostatečné ventilace s rizikem překročení TLV (limitních hodnot) /TWA používejte vhodný dýchací přístroj. Používejte filtry 

typu A1P1 nebo A2P2. 

 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Všeobecné Informace: 

 
 
 

Důležité informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

pH: 4,00 

 Mírně kyselý 

Bod varu/rozmezí bodu varu: Nespecifikováno 

Interval bodu vzplanutí: Nehodí se 

Tlak par (50 °C): Nehodí se 

Hustota: +/- 1,0 

Rozpustnost ve vodě: Rozpustný 

Bod/rozmezí tání: Nespecifikováno 

Teplota samovznícení: Nespecifikováno 

Bod/rozmezí rozkladu: Nespecifikováno 

9.2. Další informace  

Žádné údaje nejsou k dispozici. 

 

10.1. Reaktivita 

Žádná nebezpečná reakce v případě dodržování pokynů pro skladování a zacházení. 

10.2. Chemická stabilita 

Tato směs je stálá za podmínek zacházení a skladování doporučených v oddíle 7. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Viz body 10.1 a 10.2 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nesměšujte s dalšími produkty. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Riziko koroze kovů se týká koncentrovaného produktu, který se dostane do styku se surovou ocelí nebo se slitinami hliníku. Při 

aplikaci je produkt slučitelný s materiály určenými pro doporučená použití. 

Viz vědeckou složku*: tabulka slučitelnosti produktů a materiálů 

* K dispozici na vyžádání 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Při vysokých teplotách může docházet k tvorbě nebezpečných produktů rozkladu, jako jsou výpary, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku. 

 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

11.1.1. Látky 

  Nespecifikováno 

11.1.2. Směs 

Níže jsou uvedeny toxikologické údaje o směsi (vyplývající ze studií nebo v souladu s klasickými metodami). 

Akutní toxicita: 

Odhad akutní toxicity (ATE)*: 

Orální ATE: ]300-2000] mg/kg 

* Podle metody výpočtu popsané v předpisu CLP (klasifikace, označování a balení), část 3, kapitola 3.1, na základě údajů o různých složkách 

přítomných ve výrobku. 

Vdechování může vést k podráždění dýchacích cest. 

Chrapot, kašel, dýchavičnost, selhání dýchání 

Skupenství: Kapalina 

Barva: Zelená 

Zápach: Sladký 
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ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE  

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Při požití: popáleniny horního zažívacího a dýchacího traktu, bolest žaludku, krev ve zvratcích, závažné poškození sliznic a riziko perforace. 

Žíravost/dráždivost pro kůži: 

Vážné podráždění kůže, popáleniny, zarudnutí, dermatitida, nekróza tkání. 

Vážné poškození/podráždění očí: 

Vážné poškození očí. 

Popáleniny charakterizované diskomfortem nebo bolestí, nadměrným mrkáním, slzením a zarudnutím očí, zánět spojivek. 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: 

Může způsobit alergickou kožní reakci. 

Mutagenita v zárodečných buňkách: 

Produkt není klasifikován v této kategorii rizik. 

Karcinogenita: 

Produkt není klasifikován v této kategorii rizik. 

Toxicita pro reprodukci: 

Produkt není klasifikován v této kategorii rizik. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 

Produkt není klasifikován v této kategorii rizik. 

Nebezpečnost při vdechnutí: 

Produkt není klasifikován v této kategorii rizik. 

Další informace  

Opakovaná nebo delší expozice může vést k sensibilizaci při dýchání (riziko astmatu) a při zasažení kůže (riziko ekzému). 

 

Následující informace jsou založeny na údajích ze sloučenin. 

Zabraňte úniku výrobku do vodních cest. 

12.1. Toxicity 

12.1.1. Látky 

Nespecifikováno 

12.1.2. Směsi 

Akutní toxicita: 

Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Chronická toxicita: 

Toxický pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Surfaktant(y) obsažený(é) v tomto produktu vyhovuje(í) kritériím biodegradability stanoveným v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. 

Údaje podporující toto tvrzení jsou k dispozici pro příslušné úřady členských států a budou jim zpřístupněny na jejich přímé vyžádání nebo na 

žádost výrobce detergentu. 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Žádné údaje nejsou k dispozici. 

12.4. Mobilita v půdě 

Žádné údaje nejsou k dispozici. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB  

Žádné údaje nejsou k dispozici. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

 Žádné údaje nejsou k dispozici. 

 

Správné odpadové hospodářství týkající se směsi a/nebo jejích nádob musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98/ES. 

Obaly nesmějí být opakovaně používány. 

Nevylévejte do vodních toků. 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Odpad: 

Odpadové hospodářství je realizováno, aniž by došlo k ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí, zejména vod, vzduchu,  

půdy, rostlin a zvířat. 
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ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

Odpad recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s platnou legislativou, přednostně prostřednictvím schváleného sběrného dvora nebo společnosti. 

Znečištěné obaly: 

Obal zcela vyprázdněte. Štítek ponechejte na obalu. 

Předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadů. 

Kódy odpadů (rozhodnutí č. 2001/573/ES, směrnice č. 2006/12/EHS, směrnice č. 94/31/EHS o nebezpečných odpadech): 

18 01 06 * Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky         

20 01 29 * Detergenty obsahující nebezpečné látky 

Pro informaci: 

Kód odpadu musí být stanoven uživatelem podle použití produktu.  

Následující kódy odpadu jsou uvedeny pouze jako vodítko. 

18 = Odpady z péče o lidské zdraví nebo zdraví zvířat a/nebo týkající se výzkumu (kromě odpadů z kuchyní a restaurací, které nepocházejí 

bezprostředně z péče o zdraví) 

20 = Domovní odpad a podobné obchodní, průmyslové a institucionální odpady obsahující odděleně shromažďované části 

 

Výrobek přepravujte v souladu s ustanoveními ADR pro pozemní komunikace, RID pro železnici, IMDG pro námořní a ICAO/IATA pro leteckou 

přepravu (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017). 

14.1. UN číslo 

1903 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu       

UN1903 = DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK, KAPALINA, KOROZIVNÍ, N.O.S. 

(didecyldimethylamonium chlorid, glutaraldehyd) 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

- Klasifikace: 
 

8 

14.4. Obalová skupina 

III 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

- Materiál nebezpečný pro životní prostředí: 
 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

ADR/RID Třída Kód Obal. sk. Štítek  Ident. LQ Provis. EQ Kat. Tunel 

 8 C9 III 8 80 5 L 274 E1 3 E 

IMDG Třída 2°Label Obal. sk. LQ EMS Provis. EQ  

 8 - III 5 L F-A,S-B 223 274 E1   

IATA Třída 2°Label Obal. sk. Osobní Osobní Nákladní Nákladní Pozn. EQ  

 8 - III 852 5 L 856 60 L A3 A803 E1 

 8 - III Y841 1 L - - A3 A803 E1 

Pro omezená množství viz část 2.7 předpisu OACI/IATA a kapitolu 3.4 ADR a IMDG.              

Pro neuváděná množství viz část 2.6 předpisu OACI/IATA a kapitolu 3.5 ADR a IMDG. 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy Marpol a předpisu IBC  

Nehodí se 

 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi  

- Označování štítky pro detergenty (nařízení ES č. 648/2004,907/2006): 

- 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: neionické surfaktanty 

- dezinfekční prostředky 
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ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

- parfémy 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti  

Informace z posouzení chemické bezpečnosti látek přítomných ve výrobku jsou obsaženy v jednotlivých oddílech tohoto bezpečnostního listu, 

kdykoli je to nutné. 

 

Protože nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, jsou informace poskytované v tomto bezpečnostním listě založeny na naší aktuální 

úrovni znalostí a na místních a mezinárodních předpisech. 

Vždy je na zodpovědnosti uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření s cílem plnit právní požadavky a místní předpisy. Informace 

uvedené v tomto bezpečnostním listě je nutno považovat za popis bezpečnostních požadavků týkajících se předmětné směsi. 

Doporučuje se, aby informace obsažené v tomto bezpečnostním listě byly poskytnuty uživatelům, je-li to nezbytné, v odpovídající podobě. 

Tyto informace se týkají konkrétně označeného výrobku a nemusejí být platné v kombinaci s jakýmkoli jiným výrobkem. Výrobek nesmí být 

používán k aplikacím jiným než těm, které jsou specifikovány v oddíle 1, aniž by nejprve byly získány písemné pokyny k zacházení. 

AKTUALIZACE K PŘEDCHOZÍ VERZI 

- Zavedení nařízení (ES) č. 2016/918 

Znění vět H uvedených v oddíle 3: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H301 Toxický při požití. 

H301 + H331 Toxický při požití nebo při vdechování. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Zkratky: 

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.  

IMDG: Mezinárodního předpis pro přepravu nebezpečného zboží po moři. 

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců. 

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

RID: Předpis pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.              

GHS05: Koroze 

GHS07: Vykřičník        

GHS08: Nebezpečí pro zdraví 

GHS09: Životní prostředí 


