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1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu

· Obchodní označení: COSMOKLAR  - Reinigungsmilch -
· Použití látky / přípravku Čisticí přípravek

· Identifikace výrobce/
dovozce: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG

Hansastr.2
D-35708 Haiger                          Tel.: ++49 (0)2773 / 815-0

· Obor poskytující informace: F. Diehlmann  (++49 (0)2773/815-261)
E-Mail: f.diehlmann@weiss-chemie.de

R. Jankowiak  (++49 (0)2773/815-264)
E-Mail: r.jankowiak@weiss-chemie.de

· Nouzové telefonní číslo:
GBK Gefahrgut Büro GmbH Ingelheim
++49 (0)6132/84463
(first contacting in German or English language)

2 Identifikace rizik
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé
účinky na zdraví člověka a
životní prostředí při
používání látky/přípravku Odpadá.

· Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.

3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

                                                                                                                                                                            · Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5

glycerol 2,5-5%

                                                                                                                                                                            · Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu
aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, 3-
Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamát
< 5%

· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc
· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání: odpadá
· Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
· Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody.

Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
· Při požití: Ihned zavolat lékaře.

5 Opatření pro zdolávání požáru
· Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně

zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči
alkoholu.
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· Zvláštní ochranné prostředky
pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro
ochranu osob: Není nutné.

· Bezpečnostní opatření pro
ochranu životního prostředí: Zředit velkým množstvím vody.

· Doporučené metody čistění a
zneškodnění: Nabrat mechanicky.

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla
kyselin, universální pojidla, piliny).

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému
zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· Upozornění k ochraně před
ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací
prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě.

· Upozornění k hromadnému
skladování: Není nutné.

· Další údaje k podmínkám
skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

Chránit před mrazem.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.

                                                                                                                                                                            · Kontrolní parametry:
56-81-5 glycerol
NPK Krátkodobá hodnota: 15 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 10 mg/m3

· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a
hygienická opatření: Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s

chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.
· Ochrana rukou: Není potřebné.
· Ochrana očí: Není potřeba.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje

Skupenství: Kapalná
Barva: Bílá-Béžová
Zápach (vůně): Příjemný

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
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Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Tenze par při 20°C: 23 mbar

· Hustota při 20°C: ca. 1,36 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Úplně mísitelná.

· Hodnota pH při 20°C: ca. 7

· Viskozita:
Dynamicky při 20°C: ca. 850 mPas

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky,
kterých je nutno se
vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Nebezpečné produkty
rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická
upozornění: Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných

zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle
našich zkušeností a na základě nám předložených informací, žádné
škody na zdraví.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody,
povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:

                                                                                                                                                                            · Evropský katalog odpadů
07 00 00 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
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14 Informace pro přepravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: - 

· Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída: - 
· Látka znečišťující moře: Ne

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída: - 

· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad

15 Informace o předpisech
· Označení podle právních
směrnic EHS: Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt

označovat.
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
· Narízení (ES) c. 648/2004 o
detergentech / Oznacování
obsahu aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, 3-

Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamát
< 5%

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Obor, vydávající
bezpečnostní list: Abteilung Labor

· Poradce: Herr F. Diehlmann
Herr R. Jankowiak
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