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Bezpečnostní list pro 2/12/2014, přehled 2 
 

Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze 

 

ČÁST 1: Identifikace látky/směsi a identifikace podniku  
1.1. Identifikační značka výrobku 

Identifikace přípravku: 
Obchodní název: KILL TABS – A/C cleaner  

1.2. Důležité identifikované použití látky nebo směsi a také nedoporučované použití  
Doporučené použití:  
Dezinfekční tablety do Splitu nebo klimatizace  
1.3. Údaje dodavatele bezpečnostního listu  

Dodavatel: 
ERRECOM SRL Via 
Industriale, 14 
Corzano (BS) Itálie  
Phone n. +39 030/9719096 

Kompetentní osoby zodpovědné za bezpečnostní list: 
lab@errecom.it 

1.4. Havarijní telefonní číslo 

+39 02-6610-1029 toxikologické centrum: Niguarda Ca' Granda - Milano - Itálie 

 

ČÁST 2: Identifikace nebezpečí  
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
Kritéria Směrnic 67/548/ES, 99/45/ES ve znění pozdějších změn: 
Vlastnosti / Symboly:  

Výrobek není považován za nebezpečný a nevyžaduje označení podle Směrnic 
67/548 a 99/45 ve znění pozdějších změn. 

 

Kritéria vyhlášky ES 1272/2008 (CLP):  
POZOR, Skin Irrit. 2, Dráždí pokožku. 

 

POZOR, Eye Irrit. 2, Dráždí oči. 
 

Nepříznivé působení na chemicko-fyzikální zdraví člověka a na životní prostředí: 
Bez dalších nebezpečí  

2.2. Prvky označení 
Značky: 

 

 

 

 

 

POZOR 

Označení rizik: 
H315 Dráždí pokožku. 
H319 Dráždí oči.  

Prostředky opatrnosti:  
P264 Po použití si důkladně umýt ruce. 
P280 Nosit ochranné rukavice. 
P302+P352 V případě kontaktu s pokožkou: Umýt velkým množstvím vody s mýdlem. 
P305+P351+P338 V případě zasažení očí: Opatrně po několik minut vyplachovat vodou. 
Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li aplikovány a je možné je snadno vyjmout. Dále 
vyplachujeme. 
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P332+P313 V případě podráždění pokožky: Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.  
P337+P313 V případě přetrvávajícího dráždění očí: Vyhledat lékařskou pomoc.  

Zvláštní doporučení: 
Žádné 

Speciální ustanovení odpovídající Příloze XVII k vyhlášce REACH a dalším novelizacím: 
Žádné 

2.3. Jiná rizika 

Látky vPvB: žádné - Látky PBT: žádné  
Jiná rizika:  

Bez dalších rizik 

 

ČÁST 3: Složení/informace o složkách  
3.1. Látky 

N.A.  
3.2. Směsi 

Nebezpečné látky podle Směrnice EHS 67/548 a vyhlášky CLP a také příslušné 
klasifikace:  

>= 1% - < 3% Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides 
CAS: 85409-22-9, EC: 287-089-1  
Xn,C,N; R22-34-50 

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 

 

3.2/1A Skin Corr. 1A H314 

 

4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 

 

 

 

 

 

ČÁST 4: Prostředky první pomoci  
4.1. Popis prostředků první pomoci  
V případě zasažení pokožky:   

Umýt velkým množstvím vody s mýdlem.  
V případě zasažení očí:  

Zasažené oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.  
V případě požití:  

V žádném případě nevyvolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.  
V případě vdechnutí:   

Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte mu teplo a klid.  
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a následky zasažení  

Žádné 

4.3. Pokyny pro veškerou okamžitou lékařskou pomoc a zvláštní zacházení 
s postiženou osobou  

Léčba: 
Žádná 

 

ČÁST 5: Postup v případě požáru  
5.1. Hasicí prostředky  

Vhodné hasicí prostředky: 
Voda. 
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Oxid uhličitý (CO2). 
Hasicí prostředky, které nesmí být použity z důvodu bezpečnosti:  
Žádné zvláštní.  

5.2. Zvláštní riziko spojené s látkou nebo směsí  
Nevdechujte výbušné ani hořlavé plyny.  
Hoření vytváří hustý kouř. 

5.3. Informace pro hasiče: 
Používat vhodný dýchací přístroj. 
Odděleně shromažďovat vodu pocházející z hašení požáru. Je zakázáno ji odvádět do 
kanalizace.  
Je-li to z bezpečnostního hlediska možné, odstranit z bezprostředně ohrožené oblasti je 
nutné nepoškozené nádoby.  

 

ČÁST 6: Postup v případě neúmyslného úniku do prostředí  
6.1. Individuální bezpečnostní prostředky, ochranné vybavení a postupy v havarijních situacích. 

Nasadit osobní ochranné pomůcky.  
Evakuovat osoby na bezpečné místo.  
Viz ochranné prostředky v bodě 7 a 8.  

6.2. Bezpečnostní prostředky v oblasti ochrany prostředí  
Zabránit průniku do půdy. Zabránit úniku do povrchových vod a kanalizace.   
Zachytávat kontaminovanou vodu z mytí a zlikvidovat ji. 
V případě úniku plynu do vodních toků, půdy nebo kanalizace je nutné informovat příslušné 
úřady.  
Materiály vhodné pro absorpci: sorpční materiály, organické materiály, písek.  

6.3. Metody a materiály zabraňující šíření kontaminace a sloužící k odstranění kontaminace  
Umýt velkým množstvím vody.  

6.4. Odkazy na jiné části 
Viz části 8 a 13 

 

ČÁST 7: Nakládání s látkami a směsí, jejich skladování  
7.1. Prostředky pro bezpečné zacházení  

Vyvarovat se kontaktu s pokožkou a očima, vdechování par a 
aerosolů.  
Prázdné nádoby nepoužívejte bez jejich předchozího vyčištění.  
Před zahájením přemisťování se ujistěte, zda se v nádobách nevyskytují zbytky 
nesmísitelného materiálu. 
Před vstupem do jídelny je nutné si převléknout kontaminovaný oděv.  
Při práci nejezte ani nepijte.  
Pro doporučené ochranné vybavení viz. také část 8.  

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně informací týkajících se veškerých 
vzájemných nesrovnalostí  

Skladovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.  
Nekompatibilní materiály:  
Žádné zvláštní podmínky. Viz rovněž následující paragraf 10.  
Požadavky na místnosti:  
Čerstvé a řádně větrané.  

7.3. Zvláštní koncové použití  
Žádné 

 

ČÁST 8: Kontrola vystavení působení/osobní ochranné pomůcky  
8.1. Parametry kontroly 

Maximální přípustná koncentrace nedostupné 
Mezní hodnoty působení DNEL  
N.A. 
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Mezní hodnoty působení PNEC 

N.A. 
8.2. Kontrola vystavení působení  
Ochrana očí: 

Brýle chránící před prachem. 
Ochrana pokožky: 

Ochranná obuv. 
Ochranné rukávy. 

Ochrana rukou:  
Rukavice s dlouhými manžetami. 

Ochrana dýchacích cest: 
Při běžném použití není nutná.  

Tepelné ohrožení: 
Žádné 

Kontrola expozice prostředí: 
Žádná 

 

ČÁST 9: Chemické a fyzikální vlastnosti  
9.1. Informace o základních chemických a fyzikálních vlastnostech 

Aspekt a barva: výrazná bílá  
Zápach: charakteristický 

Mezní hodnota zápachu:     N.A. 
pH: 6 - 8 

Bod tání / bod mrazu: 55-60°C  

Počáteční bod varu a rozsah teploty varu: N.A. 
Vzplanutí pevná tělesa / plyny: N.A.   

Vysoká / nízká hořlavost nebo meze výbušnosti: N.A.  

Hustota par: N.A.   

Teplota vzplanutí: >240 ° C   

Index odpařování: N.A.   

Tlak páry: N.A.   

Relativní hustota: 1,050 kg/l   

Rozpustnost ve vodě: N.A.   

Rozpustnost v oleji: N.A.   

Rozdělovací součinitel (n-oktanol/voda): N.A.  

Teplota samovznícení: >320°C   

Teplota rozkladu: N.A.   

Viskozita: N.A.   

Explozivní vlastnosti: N.A.   

Palivové vlastnosti: N.A.   

9.2. Jiné informace    

Mísitelnost: N.A.   

Rozpustnost v tuku: N.A.   

Vodivost: N.A.   

Charakteristické vlastnosti skupin látek N.A.  

 

ČÁST 10: Stálost a reaktivita  
10.1. Reaktivita  

V běžných podmínkách stabilní 
10.2. Chemická stálost 

V běžných podmínkách stabilní 
10.3. Možnost výskytu nebezpečných reakcí 

Žádná 
10.4. Podmínky, kterých je nutné se vyvarovat  

V běžných podmínkách stabilní. 
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10.5. Nevhodné materiály  
Nic zvláštního.  

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Žádné.  

 

ČÁST 11: Toxikologické informace  
11.1. Informace o toxikologických následcích 

Toxikologické informace týkající se směsi: N.A.  
Toxikologické informace týkající se hlavních látek přítomných ve směsi: 

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides - CAS: 
85409-22-9  
a) Akutní toxicita: 

Test: LD50 – Trasy průniku: Orálně – Druhy: Krysa > 2400 mg/kg 

 

Nejsou-li uvedeny jiným způsobem, nemají níže uvedené údaje vyžadované vyhláškou 
453/2010/ES uplatnění (N.A.):  

a) akutní toxicita;  
b) žíravé/dráždivé působení na pokožku;  
c) vážné poškození očí/dráždivé působení na oči, 
d) dráždivé působení na dýchací cesty nebo pokožku;  
e) mutagenní působení na rozmnožovací buňky;  
f) karcinogennost, 
g) škodlivé působení na rozmnožování, 
h) toxické působení na účelové orgány – jednorázové působení, 
i) toxické působení na účelové orgány – opakované působení, 
j) ohrožení způsobené aspirací.  

 

ČÁST 12: Ekologické informace  
12.1. Toxicita 

Používat v souladu s odpovídajícími pracovními postupy, vyvarovat se rozptylování 
výrobku do prostředí.  
N.A. 

12.2. Trvanlivost a rozložitelnost  
N.A.  

12.3. Schopnost biologické akumulace 
N.A.  

12.4. Mobilita v půdě 
N.A. 

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB vlastností 
Látky vPvB: žádné - Látky PBT: žádné 

12.6. Jiné škodlivé následky působení  
Žádné  

 

ČÁST 13: Nakládání s odpady  
13.1. Metody zneškodňování odpadů 

Je-li to možné, recyklovat. Postupovat v souladu s místními i národními předpisy.  
 

ČÁST 14: Informace k dopravě 

 

 

14.1. UN číslo (ONZ číslo) 
Zboží nepatří mezi nebezpečné v souladu s dopravními normami. 
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14.2. Správný přepravní UN název  
N.A.  

14.3. Třída/y ohrožení během přepravy  
N.A.  

14.4. Skupina balení 
N.A. 

14.5. Riziko pro životní prostředí 
ADR-Látka znečišťující prostředí: Ne  
IMDG-Marine pollutant: No  

14.6. Zvláštní bezpečnostní prostředky pro uživatele  
N.A.  

14.7. Doprava volně ložená v souladu s přílohou II k dohodě MARPOL 73/78 a kodexem IBC  
N.A.  

 

ČÁST 15: Informace o právních předpisech  
15.1. Právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí specifické pro 
látky či směsi  

Směrnice 67/548/EHS (Klasifikace a značení nebezpečných látek)  
Směrnice 99/45/ES (Klasifikace, balení a značení nebezpečných směsí)  
Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými prostředky na pracovišti)  
Směrnice 2000/39/ES (Seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti) 
Směrnice 2006/08/ES 
Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
Vyhláška (ES) č. 1272/2008 (CLP)  
Vyhláška (WE) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) č. 758/2013 
Vyhláška (EU) č. 453/2010 (Příloha I)  
Vyhláška (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Vyhláška (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)  

Omezení týkající se výrobku nebo v něm obsažené látky, v souladu s Přílohou XVII 
k Vyhlášce (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jejích dalších změn:  

Žádní 
Tam, kde je to nutné, musí být uveden odkaz na následující normy:  

Směrnice 2003/105/ES o kontrole nebezpečnosti závažných havárií souvisejících 
s nebezpečnými látkami, ve znění pozdějších změn. 
Vyhláška (ES) č. 648/2004 (detergenty).  
Směrnice 1999/13/ES o omezení těkavých emisí organických sloučenin  

 
15.2. Hodnocení chemického nebezpečí  

Ne 

 

ČÁST 16: Jiné informace  
Věty použité v kapitole 3:  

R22 Škodlivý při požití 
R34 Způsobuje popáleniny. 
R50 Velmi toxický pro vodní organizmy. 

 

H302 Škodlivý po požití. 
H314 Způsobuje závažné popáleniny pokožky a poškození očí.  
H400 Velmi toxické účinky na vodní organizmy. 

Tento dokument byl připraven kompetentní osobou, která byla řádně proškolena.  
Hlavní bibliografické zdroje: 

ECDIN – Chemické údaje týkající se environmentálních podmínek a Informační síť – 
Sdružené centrum pro výzkum, Komise Evropského společenství 
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SAX NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH MATERIÁLŮ – Osmé vydání - 
Van Nostrand Reinold 

Národní kolektivní systém práce – Příloha č. 1 

Institut zdravotního dohledu – Národní inventář chemických látek 

Informace v něm uvedené se zakládají na našich znalostech aktuálních k výše uvedenému 
dni. Týkají se výhradně uvedeného výrobku a nejsou zárukou zvláštní kvality.  
Uživatel je povinen se ujistit, že jsou tyto informace vhodné a kompletní v souvislosti se 
specifiky použití, k němuž je výrobek určen.  
Tato tabulka ruší a nahrazuje jakékoliv předchozí vydání. 

 

ADR: Evropská úmluva o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží   
CAS: Chemical Abstracts Service (pobočka Amerického chemického sdružení).  

CLP: Klasifikace, značení a balení 
DNEL: Odvozená hladina nezpůsobující změny 

EINECS: Evropský seznam existujících látek komerčního významu 

GefStoffVO: Vyhláška o nebezpečných látkách, Německo 

GHS: Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií  
IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

IATA-DGR: Konvence o bezpečné dopravě materiálu "Mezinárodního sdružení leteckých 
dopravců " (IATA)  

ICAO: Organizace pro mezinárodní civilní letectví 
ICAO-TI: Technické pokyny "Organizace mezinárodního civilního letectví" (ICAO)  

IMDG: Mezinárodní námořní kodex nebezpečného zboží 
INCI: Mezinárodní názvosloví kosmetických složek 

KSt: Index výbušnosti 
LC50: Smrtelné koncentrace pro 50 procent jedinců sledované populace 

LD50: Smrtelná dávka pro 50 procent jedinců sledované populace 

LTE: Prodloužená expozice. 
PNEC: Předpokládané koncentrace, které nezpůsobují změny v prostředí 
RID: Pravidla mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po železnici  
STE: Krátko expozice. 
STEL: Krátkodobá přípustná hodnota expozice 

STOT: Toxické působení na orgány 

TLV: Maximální přípustná koncentrace 

TWATLV: Maximální průměrná přípustná koncentrace v průběhu 8 hodinové pracovní 
doby 

WGK: Německá třída ohrožení pro vody 
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