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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku FG5815-725A Interior 1 Čistič koberců a čalounění

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

popis Péče o automobil.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost Turtle Wax Limited

Adresa East Gillibrands

Skelmersdale

Lancashire

WN8 9TX

England

Web www.turtlewaxeurope.com

Telefon +44 (0)1695 722161

Fax +44 (0)1695 716621

Email MSDS@turtlewax.ltd.uk

Dodavatel

Společnost Walmsley Enterprises International spol. s r.o.

Adresa Pod karlovarskou silnicí 241/27

161 00 Praha 6 - Ruzyně

Telefon +420 774 470 476

Email www.automax.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo +420 224919293, +420 224915402

Společnost Toxikologické informační středisko

24 hodin

další informace

žádný.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1. Klasifikace - 

1999/45/ES

F+; R12

symboly: F+: Extrémně hořlavý.

Hlavní rizika Extrémně hořlavý.

2.2 Prvky označení

symboly F+: Extrémně hořlavý.
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2.2 Prvky označení

symboly

R-věty R12 - Extrémně hořlavý.

S-věty S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

S23 - Nevdechujte páry/aerosoly.

S51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

2.3 Další nebezpečnost

Jiná rizika Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. 

Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.

Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty.

další informace

žádný.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

67/548/EEC / 1999/45/EC

Chemický název Č. Indexu CAS číslo Číslo ES REACH Registration 

Number

Conc. 

(%w/w)

Klasifikace

Butane 601-004-00-0 106-97-8 203-448-7 F+; R125 - 10%

Propan-2-ol (iso-Propanol) 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 F; R11 Xi; R36 R670 - 5%

Dipropylene Gycol Methyl Ether 

((2-Methoxymethylethoxy)

-propanol)

34590-94-8 252-104-2 0 - 5%

Ethanolamine salt 26836-07-7 Xi; R38-410 - 5%

další informace

žádný.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Vdechnutí Osobu po expozici přesuňte na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s očima Ihned začněte vyplachovat otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut. Pokud bude 

přetrvávat podráždění nebo příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody. Svlékněte si kontaminovaný oděv. Pokud bude 

přetrvávat podráždění nebo příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití Důkladně vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechnutí Může způsobit ospalost nebo závratě.

Kontakt s očima Může vyvolat podráždění očí.

Kontakt s kůží Může způsobit podráždění pokožky.

Požití Požití může vyvolat nevolnost nebo zvracení.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Vdechnutí Postiženou osobu ihned odveďte od zdroje kontaminace. Osobu po expozici přesuňte na čerstvý 

vzduch.

Kontakt s očima Ihned začněte vyplachovat otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut.

Kontakt s kůží Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody.
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4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Důkladně vypláchněte ústa.

Všeobecné informace

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 

ukažte toto označení).

další informace

žádný.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

(CO2) oxid uhličitý. pěna odolná vůči alkoholu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Výpary mohou proniknout do značné vzdálenosti od zdroje vznícení a vrátit se.

5.3 Pokyny pro hasiče

Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení.

další informace

žádný.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti. Odveďte personál na bezpečné místo. Odstraňte 

všechny zápalné zdroje. Používejte vhodné ochranné vybavení.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku výrobku do odpadu. Je-li to bezpečné, zabraňte dalšímu rozlévání.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. Umístěte do vhodných, označených 

kontejnerů na likvidaci. Polité místo důkladně omyjte množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 a oddil 13.

další informace

žádný.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti. Používejte 

vybavení proti výbuchu. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

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

Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Nádoby musí být pevně uzavřeny. 

Skladujte ve správně označených nádobách. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. 

Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Vhodný způsob balení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

další informace

žádný.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

žádný.
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8.1.1. Limitní hodnoty expozice

Dipropylene Gycol Methyl Ether 

((2-Methoxymethylethoxy)

-propanol)

PEL mgm-3: 270 NPK-P mgm-3: 550

Poznámky: D Faktor přepočtu na ppm: 0.165

Propan-2-ol (iso-Propanol) PEL mgm-3: 500 NPK-P mgm-3: 1000

Poznámky: D Faktor přepočtu na ppm: 0.407

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické 

kontroly

Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.

8.2.2 Individuální ochranná 

opatření včetně osobních 

ochranných prostředků

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

Ochrana očí a obličeje Schválené ochranné brýle.

Ochrana kůže - Ochrana 

rukou

rukavice odolné vůči chemikáliím (PVC).

Ochrana dýchacích cest Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Tepelné nebezpečí Zamezte kontaktu s jiskrami, plameny, žárem a zápalnými zdroji.

Kontrola profesionální 

expozice

Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.

další informace

žádný.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Stav Aerosol

Barva bezbarvý

aroma charakteristický

pH Není důležité.

Bod varu 35 °C

teplota vznícení -2

limity hořlavosti nestanoveno

Vapour Flammability nestanoveno

relativní vlhkost nestanoveno

Rozpustnost v tucích nestanoveno

koeficient dělení nestanoveno

teplota samovznícení nestanoveno

viskozita 100

výbušné nestanoveno

oxidační Není platné.

rozpustnost nestanoveno

9.2 Další informace

SADT Data neudána

vodivost nestanoveno

míra odpařování

<0.1 n-butyl acetate =1.0.

další informace

žádný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
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10.1 Reaktivita

žádný.

10.2 Chemická stabilita

za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

žádný.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žár, jiskry a otevřený oheň.

10.5 Neslučitelné materiály

Žár, jiskry a otevřený oheň.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

žádný.

další informace

žádný.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

11.1.4. Toxikologické informace

Propan-2-ol inhalace krysa LC50/4 h: 46600mg/m3 dermálně krysa LD50: 12800mg/kg

perorálně krysa LD50: 4396mg/kg

11.1.13. Další informace

žádný.

další informace

žádný.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Propan-2-ol plankton EC50/48h: 13299  mg/l ryba LC50/96h: 9640  mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nevede k bioakumulaci.

12.4 Mobilita v půdě

K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

další informace

žádný.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Všeobecné informace

Likvidujte v souladu s.
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způsob likvidace

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

likvidace obalu

Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.

další informace

žádný.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Výstražné symboly nebezpečnosti

14.1 Číslo OSN

UN1950

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

AEROSOLS

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID 2

Druhotná rizika see SP63

IMDG 2

Druhotná rizika see SP63

IATA 2

Druhotná rizika see SP63

14.4 Obalová skupina

Skupina balení -

Není platné.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečnost pro životní 

prostředí

Yes

znečištění moře Yes

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není platné.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

.

ADR/RID

ID -

Tunnel Category (D)

IMDG

kód EmS F-D S-U

IATA

Informace o způsobu balení 

(náklad)

203

maximální množství 150 kg

Informace o způsobu balení 

(pasažér)

203

maximální množství 75 kg
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další informace

Není platné.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

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

Narízení NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010,  kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 

1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 

2000/21/ES.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

žádný.

další informace

žádný.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace

Revize Tento dokument se od předchozí verze liší v následujících bodech:.

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (pH ).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Bod varu ).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (limity hořlavosti).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (teplota samovznícení).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (výbušné).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (oxidační).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (relativní vlhkost).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Rozpustnost v tucích).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (rozpustnost).

9 - 9.2 Další informace (vodivost).

9 - 9.2 Další informace (koeficient dělení).

9 - 9.2 Další informace (SADT).

9 - 9.2 Další informace.

15 - S-věty.

seznam pojmů týkajících se 

rizika v oddíle 3

R11 - Vysoce hořlavý.

R12 - Extrémně hořlavý.

R36 - Dráždí oči.

R38 - Dráždí kůži.

R41 - Nebezpečí vážného poškození očí.

R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

další informace

Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem pro bezpečné 

používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají současným znalostem a 

přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit jejich výstižnost. Uvedené 

informace se týkají pouze specifického jmenovaného výrobku a nemusejí být platné v případě, že 

daný výrobek bude používán v kombinaci s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu.
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