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Bezpečnostní list
Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název:  JonCare Hand Soap

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučené použití
Určená použití:
Kosmetický výrobek
Nedoporučované způsoby použití:  Další použití, která nejsou uvedena.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Kontaktní údaje
Diversey Česká republika
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
TEL: 296357111, FAX: 296357112
IČO: 26163284
BLinfoCZ@sealedair.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické Informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2; TEL: 224919293, 224915402, 224914575

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Na výrobek se vztahuje Nařízení o kosmetických přípravcích (ES) č. 1223/2009. Na kosmetické přípravky se nevztahuje Nařízení (ES) č.
1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

2.2 Prvky označení

2.3 Další nebezpečnost
Nejsou známá jiná nebezpečí. Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB dle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky
Kosmetický přípravek. Složení viz INCI na etiketě.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis pro první pomoc
Vdechnutí Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.
Styk s kůží: Oplachujte pokožku velkým množstvím vlažné vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou

pomoc nebo ošetření.
Zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Pokud dojde k podráždění a bude přetrvávat, vyhledejte

lékařskou pomoc.
Požití: Vypláchněte ústa. Okamžitě vypijte 1 sklenici vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc

nebo ošetření.
Ochrana osoby poskytující první
pomoc:

Používejte osobní ochranné prostředky uvedené v pododdílu 8.2.
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4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechnutí: Při běžném použití nejsou známy žádné účinky nebo příznaky.
Styk s kůží: Při běžném použití nejsou známy žádné účinky nebo příznaky.
Zasažení očí: Při běžném použití nejsou známy žádné účinky nebo příznaky.
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Požití: Při běžném použití nejsou známy žádné účinky nebo příznaky.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici informace o klinických zkouškách a lékařském sledování. Pokud jsou k dispozici specifické toxikologické údaje o látkách,
jsou uvedeny v oddílu 11.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Oxid uhličitý. Suchý prášek. Sprchový proud vody. Na hašení větších požárů použijte proud vody nebo pěnu odolnou vůči alkoholu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Není známé žádné zvláštní nebezpečí.

5.3 Pokyny pro hasiče
V případě požáru používejte vyhovující dýchací přístroj, vhodný ochranný oděv včetně ochranných rukavic a ochranných brýlí/obličejového
štítu.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte vniknutí do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Zředte velkým množstvím vody.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Posypte inertním materiálem např. pískem, štěrkem, pilinami, univerzálním absorbentem.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o osobních ochranných prostředcích viz pododdíl 8.2. Informace pro odstraňování viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření k zabránění požáru a explozi:
Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.

Opatření nezbytná pro ochranu životního prostředí:
Pro omezování expozice životního prostředí viz pododdíl 8.2.

Pokyny k všeobecné ochraně zdraví při práci:
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nemíchejte s jinými výrobky, pokud to nedoporučí zástupce Sealed Air.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v souladu s místními předpisy a nařízeními. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Podmínky, kterým je třeba zabránit viz pododdíl 10.4. Pro neslučitelné materiály viz pododdíl 10.5.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Není k dispozici specifické doporučení pro konečné využití.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2. Omezování expozice

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v pododdílu 1.2
Další údaje o použití jsou v technickém listu (je-li k dispozici).
Pro tento oddíl platí běžné podmínky.

Doporučená bezpečnostní opatření při nakládaní s neředěným výrobkem:
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Vhodné technické kontroly: Při běžném použití se nevyžaduje.
Vhodné organizační kontroly: Při běžném použití se nevyžaduje.

Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí / obličeje: Při běžném použití se nevyžaduje.
Ochrana rukou: Zde nehodící se.
Ochrana pokožky a těla: Při běžném použití se nevyžaduje.
Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití nejsou speciální požadavky.

Omezování expozice životního
prostředí:

Při běžném použití se nevyžaduje.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Informace v tomto oddíle se vztahují na produkt, není-li výslovně uvedeno, že se vztahují k látce

Skupenství:  Kapalina
Barva:   Nestanoveno
Zápach:   slabě parfemovaný
Prahová hodnota zápachu:  Zde nehodící se

Rozpustnost/ mísitelnost  ve vodě:  dokonale mísitelný

Teplota rozkladu:  Zde nehodící se.

9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Při běžném použití a skladování nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita
Stabilní v běžných podmínkách (teploty a tlaku) při skladování a použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
V běžných podmínkách skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Je stabilní při běžném použití a skladování.

10.5 Neslučitelné materiály
Za normálních podmínek použití nejsou známé.

Metoda / poznámka

pH:
Bod tání / bod tuhnutí (°C):  Není stanoven
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):  není stanovena

Metoda / poznámka
Bod vzplanutí (°C):  Zde nehodící se.
Podpora hoření:  Zde nehodící se.
Rychlost odpařování:  Není uvedena
Hořlavost (pevné látky, plyny):  Není uvedeno
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti (%):  Nejsou uvedeny

Metoda / poznámka
Tenze par:  Není uvedeno

Metoda / poznámka
Hustota par:  Není uvedeno
Relativní hustota:  1.02  g/cm³  (20 °C)

Metoda / poznámka
Teplota samovznícení:  Není uvedena

Viskozita:  Nestanovena
Výbušné vlastnosti:  Nevýbušný.
Oxidační vlastnosti:  Není oxidační

Povrchové napětí (N/m):  Není uvedeno
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Žíravost pro kovy:  Není žíravý
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Je stabilní při běžném použití a skladování.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Tento dokument proto nemusí být bezpeodmínečně v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006 Zákon nevyžaduje vypracování
bezpečnostního listu na kosmetické výrobky

Relevantní vypočtená ATE (y):

Potenciální nepříznivé účinky na zdraví a příznaky
Účinky a symptomy vztahující se k výrobku, pokud jsou uvedeny v pododdíle 4.2.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Tento dokument proto nemusí být bezpeodmínečně v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006. Zákon nevyžaduje vypracování
bezpečnostního listu na kosmetické výrobky.

12.2 Persistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady
Zbytky produktu jako odpad/nepoužité
výrobky:

Dodržujte platné právní předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení o odpadech.
Předejte k profesionálnímu odstranění (např.  spalování) firmě, která se zabývá zneškodňováním
odpadů, nebo zajistěte dle Vašeho povolení. Odpad by se neměl odstraňovat uvolněním do
kanalizace.

Katalog odpadů: 20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29.

Prázdné obaly
Doporučení: Dodržujte platné právní předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení o odpadech.

Materiál obalů je vhodný k energetickému zhodnocení nebo recyklaci.
Vhodné čisticí prostředky: Voda, v případě potřeby s čisticím prostředkem.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. v platném znění a související prováděcí předpisy

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA  
14.1 Číslo OSN (UN):  Bezpečné zboží
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku (Oficiální pojmenování UN):  Bezpečné zboží
14.3 Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:  Bezpečné zboží
Třídy:  -

14.4 Obalová skupina:  Bezpečné zboží
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:  Bezpečné zboží
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:   Bezpečné zboží
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:  Výrobek není dopravován v cisternách na lodích.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

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

Povolování nebo omezení (Nařízení ES č. 1907/2006, Hlava VII respektive Hlava VIII)  Zde není relevantní.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti látky bylo provedeno

ODDÍL 16: Další informace

Údaje v bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich znalostí a informací dostupných v době zpracování bezpečnostního listu.
Nicméně, to nepředstavuje záruku vlastností výrobku a nestanoví právně závaznou smlouvu.

Konec bezpečnostního listu

Kód bezpečnostního listu:  MSDSCE0135
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