
 
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 830/2015/EU 
 

Číslo verze: 1.0 Datum sestavení: 15.01.2018 

 

ALLRIDE Ubrousky na čistění čelního skla / GLASS-CLEANER 
 

Zpracovatel bezpečnostního listu: Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. strana 1 / 7 

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název: ALLRIDE Ubrousky na čistění čelního skla / GLASS-CLEANER 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Čistění čelního skla. Pro širokou veřejnost / spotřebitele. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

DF Partner s.r.o. 
Č.p. 165, 763 15 Neubuz 
IČ: 00545503 
Tel: +420 575 571 100; Fax: +420 575 571 101 
 

E-mailová adresa osoby zodpovědné za bezpečnostní list: ekotox@ekotox.sk   

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo  
224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). 
 

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI     

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

2.2 Prvky označení 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 
Nepřiřazen.       
 

Signální slovo:  
Nepřiřazeno. 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Nepřiřazeny. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Nepřiřazeny. 
 

Další prvky označování: 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 

2.3 Další nebezpečnost 

Informace o provedení hodnocení PBT nebo vPvB nejsou k dispozici. 
  

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2 Směsi 

Název látky    Obsah v hm%   ES-číslo   CAS-číslo   Indexové číslo 

propan-2-ol  5,6 200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Hořlavá kapalina, Flam.Liq. 2, H225 
Podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, narkotické účinky, STOT SE 3, 
H336 
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Látka s expozičním limitem v pracovním prostředí viz oddíl 8 

 
Plné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16. 

 

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte 
lékařskou pomoc.    
Při styku s kůží: Neuvádí se. Produkt není dráždivý pro kůži. 
Při zasažení očí: Vyplachujte otevřené oči několik minut proudem tekoucí vody. 
Při požití: V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Neuvádí se. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Neuvádí se.   
 

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky: CO2, prášek, rozstřikovaný vodní proud. Větší požáry zdolávejte 
rozstřikovaným vodním proudem nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. 
Nevhodné hasicí prostředky: Neuvádí se. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Neuvádí se. 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU   

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Nejsou vyžadovány.  

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte průniku do kanalizace, vodních toků a podzemní vody.  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Uniklý materiál absorbujte pomocí materiálu, který váže kapaliny (písek, diatomit, pojiva kyselin, 
univerzální pojiva, piliny). 

6.4 Odkazy na jiné oddíly 

Viz oddíl 7 pro informace o bezpečném zacházení. 
Viz oddíl 8 pro informace o osobní ochranné výstroji. 
Viz kapitola 13 pro informace k likvidaci.  
 

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ     

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Žádné zvláštní podmínky skladování.    

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Neuvádí se. 
 

ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry 

Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
 propan-2-ol (CAS:67-63-0): 
PEL 500 mg/m

3
, NPK-P 1000 mg/m

3
, faktor přepočtu na ppm 0,407, pozn. I. 

 

PEL – přípustný expoziční limit, NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti 
Pozn. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

8.2 Omezování expozice   

8.2.1 Vhodná technická opatření 

Dodržujte běžná opatření na ochranu zdraví při práci s chemikáliemi.  

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků 

a) Ochrana očí/obličeje:  Při plnění používejte ochranné brýle.   
b) Ochrana kůže:  i) rukou – Ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a 
odolný směsi. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro tuto 
směs. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Správný 
výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle 
výrobce. Protože je výrobek směsí více látek, nelze materiál rukavic předem určit a je nutné 
udělat před použitím zkoušku. U výrobce je potřeba zjistit přesné časy průniku materiálem 
rukavic a dodržovat je. 
  ii) jiných částí těla – Neuvádí se.  
c) Ochrana dýchacích cest: Není vyžadována. 
d) Tepelné nebezpečí: Neuvádí se. 

8.2.3 Kontrola environmentální expozice 

Zabraňte úniku do spodních / povrchových vod a kanalizace. Dodržujte emisní limity. 
 

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled:  Bezbarvá kapalina  
Zápach: Charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: Neurčena  
pH: Neurčeno 
Bod varu (rozmezí) (°C): 100   
Bod tání (rozmezí) (°C): Neurčen  
Bod vzplanutí (°C): Neurčen 
Zápalná teplota (°C): 425    
Rychlost odpařování: Neurčena 
Hořlavost: Neurčena 
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Horní/dolní mezní hodnoty   
hořlavosti nebo výbušnosti: Neurčeny 
Tlak páry: 23 hPa 
Hustota páry: Neurčena 

Hustota (při 20°C): Neurčena   
Rozpustnost: S vodou nemísitelná nebo omezeně mísitelná. 
Rozdělovací koeficient 
 n-oktanol/voda: Neurčen  
Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný. 
Teplota rozkladu: Neurčena 
Viskozita: Neurčena  
Výbušné vlastnosti: Produkt není výbušný.  
Oxidační vlastnosti: Neurčeny 

9.2 Další informace 

Obsah organických rozpouštědel:  5,6 % 
Obsah vody:    94,1 % 
Obsah VOC:    5,6 % 
Obsah pevných látek:   0,6 % 
 

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

Neuvádí se. 

10.2 Chemická stabilita 

Při doporučeném používání nedochází k rozkladu.   

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Neuvádí se.   

10.5 Neslučitelné materiály 

Neuvádí se. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.  
 

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
propan-2-ol (CAS: 67-63-0): 
LD50, orálně, potkan:   5045 mg/kg 
LD50, dermálně, králík:   12 800 mg/kg 
LC50, inhalačně, potkan, 4 hod:   658 mg/l 
Žíravost/dráždivost pro kůži: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
Vážné poškození očí / podráždění očí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
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Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Karcinogenita:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Mutagenita v zárodečných buňkách:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro reprodukci: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice. 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Nebezpečnost při vdechnutí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Toxicita 

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Neuvádí se. 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Neuvádí se. 

12.4 Mobilita v půdě 

Neuvádí se. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nevztahuje se. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Neuvádí se.   
 

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Likvidujte v souladu s předpisy. Menší množství je možné likvidovat spolu s odpadem 
z domácnosti.  
Platná legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy (vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
v platném znění, vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů v platném znění, vyhláška č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění), zákon č. 477/2001 Sb. o 
obalech v platném znění.  
 

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, ale pro jeho použití. Kódy odpadů 
by měl přidělit uživatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů. 
 

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU   

14.1 UN číslo 

Předpisy se nevztahují. 



 
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 830/2015/EU 
 

Číslo verze: 1.0 Datum sestavení: 15.01.2018 

 

ALLRIDE Ubrousky na čistění čelního skla / GLASS-CLEANER 
 

Zpracovatel bezpečnostního listu: Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. strana 6 / 7 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Předpisy se nevztahují. 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Předpisy se nevztahují. 

14.4 Obalová skupina 

Předpisy se nevztahují. 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Látka znečišťující moře: ne.   

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Neuvádí se. 

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 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platném znění, 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech v platném znění. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 
 

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE 
 

Datum vydání: 15.01.2018 
 
Revizní poznámky: --- 
 

Seznamy příslušných vět:  
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Přílohy II nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise 830/2015/EU.  
 

Bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých společností DF 
Partner s.r.o. 
  

Poznámka: 

Cílem BL je umožnit uživatelům přijetí potřebných opatření souvisejících s ochranou zdraví, bezpečností 
na pracovišti a ochranou životního prostředí. 
Je odpovědností osob, které obdržely tento BL, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat s 
ním, nebo jakýmkoli způsobem s ním přijít do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto BL 
a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní 
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odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu 
s platnými předpisy a zákony. 
Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou založeny na současném stavu vědeckých a 
technických vědomostí. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, pokud výskyt takové 
závady nemohl být podle vědeckých a technických znalostí k datu vydání BL zjistitelný.   

 


