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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název : NERTA SPECIAL 4000
Verze : 2.2
Kód výrobku : ENT-130129
Typ výrobku : Čisticí prostředek,Prací prostředek
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití

Název Deskriptory použití

SU3, SU22, PC35, PROC8a, PROC8b, ERC8a, ERC8d

Celý název deskriptoru použití: viz oddíl 16

1.2.2. Nedoporučené použití

Název Deskriptory použití Důvod

SU3, SU22, PC35, PROC8a, 
PROC8b, ERC8a, ERC8d

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 

naléhavé situace
Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství 
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 H318 
Plné znění vět H: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS05

PROTEX spol s r.o.
Čs. armády 982
253 01 Hostivice
Česká republika
IČO: 46352252
DIČ: CZ46352252
www.nerta.cz
Tel: +420 220 981 364   Fax: +420 220 981 355
E-mailová adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@nerta.cz

Výrobce směsi:
ENTACO NV, Brandstraat 15 – Ind. Park E17/3017, 9160 Lokeren, Belgie
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Signální slovo (CLP) : Nebezpečí
Nebezpečné obsažené látky : Sodium laureth sulfate; Ethylendiamintetraacetát tetrasodný
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
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 lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se
3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (Číslo CAS) 64-02-8
(Číslo ES) 200-573-9
(Indexové číslo) 607-428-00-2
(REACH-č) 01-2119486762-27

1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Sodium laureth sulfate (Číslo CAS) 68891-38-3
(Číslo ES) 500-234-8
(REACH-č) 01-2119488639-16

1 - 10 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Hydroxid sodný (Číslo CAS) 1310-73-2
(Číslo ES) 215-185-5
(Indexové číslo) 011-002-00-6
(REACH-č) 01-2119457892-27

1 - 10 Skin Corr. 1A, H314

Specifické koncentrační limity:

Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity
Hydroxid sodný (Číslo CAS) 1310-73-2

(Číslo ES) 215-185-5
(Indexové číslo) 011-002-00-6
(REACH-č) 01-2119457892-27

( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí : Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě bezvědomí zahajte 

resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc. Teplo a klid.
První pomoc při kontaktu s kůží : Odstranit kontaminovaný oděv a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. 

Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. 
Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.

První pomoc při kontaktu s okem : Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce 
otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, 
vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Ihned přivolejte lékaře.

První pomoc při požití : Vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi 0,2 – 0,3 l vody (tolik, aby se poškozenému 
neudělalo nevolno). Nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, zajistěte 
stabilizovanou polohu a dohled do příjezdu lékaře (přidržovat zezadu v pase, hlava 
poškozeného níže pasu). Ukažte etiketu lékaři.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Dráždivost.
Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Silný dráždivý účinek na oči.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : vodní sprcha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 
produkty

: toxické výpary mohou být uvolněny.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru : Nepokoušejte se jednat bez vhodných ochranných prostředků. samostatný dýchaci přistroj. 

Kompletní ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Plány pro případ nouze : Ventilace prostor. Zabraňte kontaktu s očima.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Nepokoušejte se jednat bez vhodných ochranných prostředků. Další ochranná opatření - 

viz oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Při velkém úniku uniklý výrobek odčerpat do čistých nádob (dle množství) a zbytek zasypat 

vhodným absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem, zeminou a 
potom sebrat do vhodných nádob, odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou a 
zachytit pro zneškodnění jako odpad.
Malý únik posypat sorbentem, sebrat a odstranit jako u velkého úniku.

Další informace : Zlikvidovat látky, nebo tuhé zbytky na autorizovaném místě.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu. Další ochranná opatření - viz oddíl 8: Omezování expozice / osobní 
ochranné prostředky.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Používat dostatečnou ventilaci. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí 

vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je 
povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb, zákoník práce, v 
platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. dle situace na pracovišti. . Zabraňte kontaktu 
s očima. Používat osobní ochranné pomůcky.

Hygienická opatření : Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při používání tohoto výrobku 
nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Uchovávejte mimo přimé 

sluneční světlo.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Hydroxid sodný (1310-73-2)
Česká republika Místní název Hydroxid sodný

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 2 mg/m³

8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Používat dostatečnou ventilaci. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 
21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb, zákoník práce, v platném znění a nařízení 
vlády 495/2001 Sb. dle situace na pracovišti.

Osobní ochranné pomůcky:
Ochranné brýle. Ochranný oděv. Rukavice.
 

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolávající chemikáliím (ČSN EN 374 – gumové rukavice). EN 374
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Ochrana očí:

Ochranné brýle. Používejte ochranu očí dle EN 166, určené pro ochranu proti zasažení tekutinou. EN 166

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv
 

Ochrana cest dýchacích:

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení. Vhodné vybavení na ochranu dýchacího ústrojí: B" (EN 141)"

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

  
Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabránit dalšímu úniku produktu. Zamezit úniku do vodních toků, půdy a kanalizace ucpáním kanalizačních vpustí. Pokud tomu nelze zabránit, 
informovat okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
Barva : Hnědý.
Zápach : charakteristický.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : ≈ 13
Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nevztahuje se
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nevztahuje se
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : ≈ 1,1
Rozpustnost : Rozpustný ve vodě.
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje
9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Výrobek je nereaktivní za normálních podmínek používání, skladování a přepravy.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Žádné, kromě doporučených podmínek skladování a manipulace (viz kapitola 7).
10.5. Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálních podmínek skladování a použití, nemohou nebezpečné produkty rozkladu vzniknout.
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ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8)
LD50 orálně > 2000 mg/kg

LC50, inhalačně, potkan (mg/l) 1000 - 5000 mg/m³

Sodium laureth sulfate (68891-38-3)
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg

LD50, dermálně, potkan > 5000 mg/kg

Hydroxid sodný (1310-73-2)
LD50, orálně, potkan > 191 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků 1350 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži : Dráždí kůži.
pH: ≈ 13

Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné poškození očí.
pH: ≈ 13

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Výrobek není považován za škodlivý pro vodní organismy ani není známo, že by měl 

dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.
Akutní vodní toxicita : Neklasifikováno
Chronická vodní toxicita : Neklasifikováno

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8)
LC50 ryby 1 > 100 mg/l

EC50 dafnie 1 > 100 mg/l

72hodinová dávka EC50 řasy 1 > 100 mg/l

NOEC chronická, ryby >= 36,9 mg/l

NOEC chronická, korýši 25 mg/l

Sodium laureth sulfate (68891-38-3)
LC50 ryby 1 > 10 - 100 mg/l

EC50 dafnie 1 > 10 - 100 mg/l

72hodinová dávka EC50 řasy 1 > 100 mg/l

NOEC (chronická) > 1 - 10 mg/l

Hydroxid sodný (1310-73-2)
LC50 ryby 1 45,4 mg/l
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EC50 dafnie 1 33 - 100 mg/l
12.2. Perzistence a rozložitelnost
NERTA SPECIAL 4000 
Perzistence a rozložitelnost Produkt je biologicky odbouratelný. Povrchově aktivní látka (látky) splňuje (splňují) kritéria 

biologické odbouratelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje 
podporující toto tvrzení jsou k dispozici příslušným úřadům členských zemí, resp. budou 
jim poskytnuty na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. Obsažené 
povrchově aktivní látky jsou z víc než 90 % biologicky odbouratelné. Výrobek je biologicky 
odbouratelný.

12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Směrnice 2008/98/ES

Zákon 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb, o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb, Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah / obal v souladu s tříděním pokyny licencován sběratelské. Musí projít 
speciální úpravou podle místních předpisů.

Doporučení pro likvidaci odpadních vod : Směrnice 2008/98/ES
Zákon 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb, o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb, Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Odstraňte obsah/obal odevzdáním autorizované osobě nebo sběrnému místu pověřenému 
likvidací nebezpečného odpadu; prázdné čisté obaly můžete likvidovat jako bezpečný 
odpad. Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. Obal musí být 
zcela vyprázdněna.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN číslo
Číslo UN (ADR) : Nevztahuje se
Číslo OSN (IMDG) : Nevztahuje se
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Oficiální název pro přepravu (ADR) : Nevztahuje se
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : Nevztahuje se
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Nevztahuje se

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Nevztahuje se
14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : Nevztahuje se
Obalová skupina (IMDG) : Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje
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14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Vyhláška o detergentech : Označování obsahu:

Složka %
aniontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli 5-15%

fosfonáty <5%

15.1.2. Národní předpisy
Nařizení vl. č 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochroně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb, vodní zákon
Zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích
Česká republika
České národní předpisy : Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterém se mění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek.
Zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon).
Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu.
Nařízení vlády č. 9/2013 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb, o evropské dohodě o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a 
souvisejících předpisů.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:

Identifikace nebezpečnosti. Upraveno.

Zkratky a akronymy:

CLP nařízení č. 1272/2008/EC

PBT látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň

PNEC odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům

REACH nařízení č. 1907/2006/EC

vPvB látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se

Zdroje dat : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Doporučení ke školení : Běžné používání tohoto výrobku zahrnuje používání v souladu s pokyny uvedenými na obalu.

 Úplné znění vět H a EUH:

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

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3
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Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Skin Corr. 1A Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plný text deskriptorů použití

ERC8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách

ERC8d Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách

PC35 prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních

SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

SU3 Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Výpočtová metoda

Eye Dam. 1 H318 Výpočtová metoda

bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


