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BEZPEČNOSTNÍ LIST
Sprej k odstraněni prachu 400ml

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku Sprej k odstraněni prachu 400ml

Číslo výrobku 1513665

Interní identifikace ASDU400OD

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určení použití Office Equipment Cleaning Product

Nedoporučená použití V této chvíli nemáme informace o omezení použití . Budou zahrnuty v bezpečnostním listu až
budou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel OFFICE DEPOT Europe B.V.
Columbusweg 33
5928 LA Venlo
The Netherlands

+31 (0) 77 323 8888
+31 (0) 77 323 8912
Quality.EU@OfficeDepot.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé
situace

+31 (0) 77 323 8888

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace
Fyzikální nebezpečnost Aerosol 3 - H229

Nebezpečnost pro lidské
zdraví

Není klasifikováno.

Nebezpečnost pro životní
prostředí

Není klasifikováno.

Lidské zdraví Kontakt se zkapalněným plynem může způsobit omrzliny, v některých případech i s
poškozením tkáně.

2.2. Prvky označení

Signální slovo Varování

Standardní věta o
nebezpečnosti

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyn pro bezpečné
zacházení

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

2.3. Další nebezpečnost

Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB v souladu s platnými kritérií EU.
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

DIMETHYLETHER 5-10%

CAS číslo: 115-10-6 EC číslo: 204-065-8 Registrační číslo REACH: 01-
2119472128-37-XXXX

Klasifikace
Flam. Gas 1 - H220
Press. Gas

Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES)
F+;R12

Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

Komentáře ke složení Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable
levels

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Inhalace Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Udržujte postiženou osobu v teple a v klidu. Ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití Nevyvolávejte zvracení. Ústa důkladně vypláchněte vodou.

Styk s kůží Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s očima Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete oči. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně
15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře Ošetřete dle příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva Výrobek není hořlavý. Použijte hasiva vhodná pro daný typ požáru.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost Páry jsou těžší než vzduch, mohou se šířit podél podlahy a hromadit se na dně nádob. Od
jisker, horkého povrchu, nebo žhavého popelu může dojít ke vznícení par. Při zahřátí může
dojít vlivem vzrůstu tlaku k prudkému roztržení nebo výbuchu nádob.

Nebezpečné zplodiny hoření Oxidy uhlíku. Při termickém rozkladu nebo spalování se mohou uvolňovat kysličníky uhlíku a
jiné jedovaté plyny nebo páry.

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření během
hašení požáru

Odstraňte nádoby z dosahu požáru, lze-li tak provést bez rizika.

Zvláštní ochranné prostředky
pro hasiče

Používejte autonomní přetlakový dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření pro ochranu osob Zamezte vdechování par a styku s kůží a s očima.
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6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního
prostředí

Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků, nebo na zem.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění Absorbujte pomocí vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a umístěte do nádob.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v sekci 8 tohoto
bezpečnostního listu. Další informace o nebezpečnosti pro zdraví viz oddíl 11. Zachyťte a
zlikvidujte uniklý produkt v souladu s informacemi uvedenými v oddíle 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné
zacházení

Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte vdechování par. Je-li znečištění vzduchu nad
přípustnou hodnotou, použijte schválený respirátor.

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

Opatření pro bezpečné
skladování

Skladujte za mírné teploty na suchém, dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické konečné/specifická
konečná použití

Příslušná určená použití tohoto výrobku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry
Limity expozice na pracovišti
DIMETHYLETHER

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinový TWA): PEL
Limit pro krátkodobou expozici (15-minutový TWA): PEL 1062 ppm 2000 mg/m³

PEL = Prípustné expozicní limity.

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání. Dodržujte všechny limity expozice na
pracovišti pro daný výrobek nebo jeho složky.

Ochrana očí/obličeje Používejte tyto ochranné prostředky: Ochranné brýle. EN166

Ochrana rukou Poukazuje-li posouzení rizika na možnost styku látky s kůží, měly by být použity nepropustné
rukavice splňující podmínky schválené normy. Je doporučeno, aby rukavice byly vyrobeny z
těchto materiálů: Nitrilový kaučuk. Gloves should conform to EN374

Jiná ochrana kůže a těla Pro zamezení jakékoli možnosti styku s kapalinou, nebo opakovaného či dlouhodobého styku
s parami, používejte odpovídající oděv.

Hygienická opatření Použijte technická opatření pro snížení znečištění vzduchu na přípustnou úroveň expozice.
Zajistěte, aby byla k dispozici stanice pro výplach očí. Umyjte se po každé pracovní směně a
před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. Pro zamezení vysychání kůže používejte
vhodný krém na pokožku. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nekuřte na pracovišti.

Ochrana dýchacích cest Není-li větrání dostatečné, musí být použita vhodná ochrana dýchacích cest. EN14387

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
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9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled Aerosol. Kapalina.

Barva Bezbarvé.

Zápach Charakteristický.

Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu

-26.5°C @

Tlak par 449 kPa @ °C

Relativní hustota 1.13 @ @ 25°C

Rozpustnost(i) Nerozpustný ve vodě.

Teplota samovznícení > 750°C

9.2. Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nejsou známa žádná rizika zvýšené reaktivity spojená s tímto výrobkem.

10.2. Chemická stabilita

Stálost Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Není k dispozici. Nebude polymerovat.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba
zabránit

Nevystavujte teplu, plamenům a ostatním zdrojům vznícení. Zabraňte styku s kyselinami a
zásadami.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Žádný specifický materiál nebo skupina materiálů pravděpodobně nebude reagovat s tímto
produktem za vzniku nebezpečné situace.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Produkty tepelného rozkladu nebo hoření mohou obsahovat následující látky: Oxid uhelnatý
(CO). Fluorovodík (HF). Karbonylové fluoridy

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Jiné účinky na zdraví Neexistují důkazy o tom, že látka může vyvolat rakovinu.

Obecné informace Není známa žádná specifická nebezpečnost pro zdraví.

Inhalace Plyn nebo páry ve vysokých koncentracích mohou způsobit podráždění dýchacích cest.
Symptomy následující po nadměrné expozici mohou zahrnovat: Bolest hlavy. Únava.
Nevolnost, zvracení.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita Nepovažuje se za nebezpečný pro životní prostředí.

12.1. Toxicita
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12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné údaje týkající se rozložitelnosti.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál Žádné údaje ohledně bioakumulace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita Výrobek obsahuje těkavé organické látky (TOL), které se budou snadno odpařovat ze všech
povrchů.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a
vPvB

Tento výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky Není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Obecné informace Nepropichujte nebo nespalujte, ani když je obal prázdný.

Metody nakládání s odpady Z důvodu nebezpečí výbuchu prázdné obaly nepropichujte a nespalujte. Odpad likvidujte v
autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu v souladu s požadavky relevantního místního
úřadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Obecné Tento výrobek je balen v souladu s omezenému množství ustanovení o CDGCPL2, ADR a
IMDG. Tato ustanovení umožňují přepravu aerosolů méně než 1litre balené v krabičkách na
méně než 30 kg hrubé být osvobozeny od kontroly za předpokladu, že jsou označeny v
souladu s požadavky těchto předpisů, aby dokázal, že jsou přepravovány jako omezeném
množství. Aerosoly není tak nabitý, musí ukázat následující

14.1. Číslo OSN

Č. OSN (ADR/RID) 1950

Č. OSN (IMDG) 1950

Č. OSN (ICAO) 1950

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

Příslušný název pro zásilku
(ADR/RID)

AEROSOLS

Příslušný název pro zásilku
(IMDG)

AEROSOLS

Příslušný název pro zásilku
(ICAO)

AEROSOLS

Příslušný název pro zásilku
(ADN)

AEROSOLS

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID třída 2

ADR/RID vedlejší rizika
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ADR/RID označení 2

IMDG třída 2.2

IMDG vedlejší rizika

ICAO třída/divize 2.2

ICAO vedlejší rizika

Označení pro přepravu

14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina Not Applicable

IMDG obalová skupina Not Applicable

ICAO obalová skupina Not Applicable

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře

Ne.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EmS F-D, S-U

Kód pro nouzové události

Identifikační číslo
nebezpečnosti (ADR/RID)

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

Hromadná přeprava podle
přílohy II MARPOL 73/78 a
předpisu IBC

Není relevantní.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

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

Národní předpisy The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
Rivers (Prevention of Pollution) Act 1961.
Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980 (as amended).
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Legislativa EU Systém specifických informací ohledně nebezpečných preparátů. 2001/58/ES.
Směrnice 1999/45/ES týkající se nebezpečných přípravků.
Směrnice 67/548/EHS týkajících se nebezpečných látek.
Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných
limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a
ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci
(ve znění pozdějších předpisů).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ve znění
pozdějších předpisů).

Pokyny Workplace Exposure Limits EH40.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

Povolování (Hlava VII nařízení
1907/2006)

Žádná specifická povolení pro tento produkt nejsou známa.

Omezení (Hlava VIII nařízení
1907/2006)

Žádná specifická omezení týkající se použití tohoto výrobku nejsou známa.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Komentáře k revizi Revidovány v souladu s CHIP3 a směrnic EU 1999/45/ES a 2001/58/ES

Vydáno Pawel Zmarzly

Datum revize 16.9.2015

Revize 2

BL číslo 13353

Plné znění věta označujících
rizikovost

Neklasifikováno.
R12 Extrémně hořlavý.

Plné znění standardních vět o
nebezpečnosti

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Tyto informace se týkají pouze zde uvedeného specifického materiálu a nemusí být platné, pokud dojde k použití tohoto
materiálu v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepšího vědomí a svědomí
společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméně společnost neposkytuje žádnou záruku, garanci či potvrzení
ohledně jejich přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je odpovědností uživatele ověřit si, že zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastní potřebu.
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