
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.IDENTIFIKACE LÁTKY/SM ĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU  

 

1.1.Identifikátor výrobku  

     Obchodní název:   CP Nubuk  75 ml 

     Chemický název:   - 

 

1.2. Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití  

      Ošetřující a impregnující přípravek pro obuv z vlasových usní.   

      Nedoporučená použití nejsou známa. 

 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu  

       Název společnosti :   TEGÜ VUKO spol. s r.o. 

       Místo podnikání nebo sídlo:  763 45 Březůvky,č.p. 250 

       Identifikační číslo :   45476535 

       Tel/fax :    +420 577 994 081 

       E-mail :    tegu.vuko@iex.cz 

    
1.4.Telefonní číslo pro naléhavé situace  

       Toxikologické informační středisko : Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 , tel.:224 919 293,224 915 042,224 914 575 

 

2.IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

2.1.Klasifikace látky nebo sm ěsi 

       
      Klasifikace podle nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP) :   Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. 
 
2.2. Prvky ozna čení  
 
2.2.1 Označení podle na řízení ES č. 1272/2008 (CLP)  
 
      Výstražné symboly :     nepřiděleny  
      Signální slovo:      nepřiděleno  
      Údaje o nebezpečnosti:     nepřiděleny   
 
      Pokyny pro bezpečné zacházení:  
      - Všeobecné   pro spot řebitele :   P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
      - prevence   pro spot řebitele i pr ůmysl :  nepřiděleny    
      - reakce - pro spot řebitele i pr ůmysl :  nepřiděleny  
      - skladování - pro spot řebitele i pr ůmysl:   nep řiděleny  
      - odstraňování - pro spot řebitele i pr ůmysl:   nep řiděleny 
 
     CHRAŇTE PŘED MRAZEM ! 
 
     Obsahuje : Isopropylalkohol (ES 200-661-7) 

  

3.SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  

 

3.1.Chemická charakteristika sm ěsi 

      Vodný roztok  přírodních a syntetických olejů a mazadel,polymerních pojiv,emulgátorů,FC-pryskyřice a alkoholu. 

 

3.2 Údaje o nebezpe čných složkách        

   

Chemický název Obsah v hm% Číslo ES Číslo CAS Číslo REACH Kód třídy 

Kat.nebezp. 

H-věty 

 

Flam. Liq.2 H225 

Eye .Irrit.2 H319 Isopropylalkohol < 3 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25 
STOT SE 3 H336 
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      Texty standardních vět o nebezpečnosti  jsou uvedeny v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu. 

 

      Na základě současných znalostí výrobce, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích , které by byly 

      klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí , PBT nebo vPvB , nebo by měly stanoveny limitní  

      expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu. 

 

    4.POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

4.1.Popis první pomoci 

      Všeobecné  pokyny 

      Přípravek není klasifikován jako látka zdraví škodlivá.Přesto je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. 

      Nejíst ,nepít,nekouřit během manipulace s přípravkem.Umýt pečlivě ruce po skončení práce s přípravkem.Zabránit kontaktu s pokožkou, 

     odstranit kontaminovaný oděv.Používat pracovní rukavice a na oč dle situace používat  ochranné brýle . 

 

      Při nadýchání :  Okamžitě přerušit expozici.Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, v případě nevolnosti vyhledat lékaře. 

      Při styku s k ůží : Znečistěný a promáčený oděv ihned svléknout,pokožku umýt dokonale vodou a mýdlem. 

      Při zasažení o čí : Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně  je  vyjměte. Okamžitě začněte  vyplachovat oči při otevřených 

      víčkách směrem od vnitřního koutku ke vnějšímu mírným proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut.Vyhledejte lékařské ošetření. 
      Při požití :  Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.Nevyvolávat zvracení,ihned vyhledat lékaře. 

 

4.2.Nejdůležitější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 

      Nejsou známy. 

 

4.3.Pokyny týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 

      Elementární pomoc,dekontaminace . 
  

5.OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

   

5.1.Hasiva 

      Vhodná hasiva :  Speciální pěna (odolná vůči alkoholům),CO2  práškové hasící prostředky,tříštěný vodní proud,písek. 

      Nevhodná hasiva :  Nejsou známa. 

 

5.2.Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 

       V případě požáru se mohou uvolňovat oxidy uhlíku (CO,CO2) 

 

5.3.Pokyny pro hasi če  

     Používat standardní ochranné vybavení. 

 

6.OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO  ÚNIKU  

 

6.1.Opatření na ochranu osob,ochranné prost ředky a nouzové postupy 

      Zabraňte  přímému kontaktu s produktem. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte  osobní ochranné prostředky .  

 

6.2.Opatření na ochranu životního prost ředí 

      Zabraňte úniku produktu do životního prostředí,vodních zdrojů,kanalizace nebo do půdy.  

 

6.3.Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

      Při velkém úniku materiál odčerpejte. Malý únik odstraňte pomocí speciálních prostředků na likvidaci kapalných látek (např.experlit, 

      vapex,ekosorb,POP vlákna,piliny apod.) ,uložit do odpadní nádoby a odvést k zneškodnění dle platných předpisů.  

 
6.4.Odkazy na jiné oddíly :  Osobní ochrana viz. oddíl 8 , Pokyny pro odstraňování viz. oddíl 13. 
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7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

 

7.1.Opatření pro bezpe čné zacházení  

      Zacházení a manipulace  dle ČSN 650201 .Na pracovišti zajistit dobré odvětrávání par a odsávání  pracovních prostorů , používat  

      osobní ochranné  prostředky. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci není dovoleno pít,jíst a kouřit. Je nutné zachovávat pravidla  

      osobní hygieny.Manipulaci provádět tak,aby nedocházelo k únikům a úkapům. Pracovníci přicházející  do styku s uvedenými přípravky 

      musí dodržovat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci , se kterými musí být seznámeni. 

 

     Další pokyny 

     Zabraňte úniku produktu do životního prostředí.Nevylévat do kanalizace.Při velkém rozsahu prací používejte zařízení na zachytávání  

     emisí. Při malém rozsahu stačí pracovat v dobře  větraných a odsávaných prostorách. 

 
7.2.Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí 

      Výrobek musí být skladován v originálním balení, ,suchých,dobře větratelných skladech při teplotě  +5 až +50°C (p řípravek nesmí 

      zmrznout).Neskladovat  na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.Uchovávejte  odděleně od potravin a nápojů. 
 
8.OMEZENÍ EXPOZICE LÁTKOU / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST ŔEDKY  
 
8.1.Kontrolní parametry 
      Expozi ční limity - Nestanoveny 
 
8.1.2 Biologický expozi ční index (BEI)  
       podle přílohy č. 2 vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních  
       testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: nestanoveno 
 
8.1.3 Limity pro vnit řní prost ředí pobytových místností:  
       podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností  
       některých staveb: vnitřní pobytové místnosti: nestanoveny  
 
8.1.4 Další limity:  
       DNEL - Derived No Effect Level (Odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům) - nestanoveno  
       PNEC - Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům) - nestanoveno 
 
8.2.Omezování expozice 
      Technická a hygienická opat ření 
      Zajistit dobře větrané pracovní prostory. Zabránit vniknutí přípravku do očí,úst , nadýchání a potřísnění kůže. Všechny  osobní 
      ochranné  pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu  a poškozené ihned vyměňovat. 
 
      Omezování expozice pracovník ů 
      Při práci nejíst, nepít,nekouřit a dodržovat pracovní hygienu.Po práci si umýt  ruce mýdlem a vodou a ošetřit reparačním krémem, ospr- 
      chovat se.Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. 
 
      Ochrana dýchacích cest   
      Pracovat v dobře větraných prostorách. 
 
      Ochrana rukou 
      Používat nepromokavé ochranné pracovní rukavice .Vhodný materiál - butylkaučuk,poylvinylchlorid,nitrilkaučuk (doba průniku > 30 
      min.).Výběr materiálu rukavic vyberte podle času průniku , fyzikálních požadavků (ochrana proti proříznutí,propíchnutí,tepelná ochrana) 
      permeability a degradace.Ochranné rukavice vyměnit při první známce opotřebení. 
 
      Ochrana o čí  
      Ochranné brýle   
 
      Ochrana k ůže  
      Vhodný pracovní oděv a obuv  
 
      Omezování expozice životního prost ředí   
      Dobře uzavírat obaly po skončení práce,zakrytí obalů během práce,očistit obaly od znečištění během práce,obaly stabilně ukládat a za- 
      mezit  jejich převrácení a úniku přípravku. Účinné odsávání a větrání. 
 
      Další informace 
      Přípravek je dodáván v uzavřené PE - láhvičce s aplikátorem (ventilek s houbičkou).Při běžném a standardním způsobu použití přípravku 
      přesně dle návodu k použití , uvedeného na etiketě výrobku ,  je vyloučeno , aby došlo k zasažení  očí , kůže či dýchacích orgánů. Výše  
      uvedená opatření a ochranné prostředky sloužící k omezování  expozice jsou  uplatňována  při  průmyslovém  využití přípravku nebo při 
      haváriích , kdy došlo k poškození přepravního obalu . 
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9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
 
9.1.Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech 
     

Skupenství kapalné 
Barva mléčná 
Zápach  slabý po vstupních surovinách 
Hodnota pH neuvedeno 
Teplota varu >100°C 
Teplota tání neuvedeno 
Bod vzplanutí neuvedeno 
Meze výbušnosti     dolní není výbušný 
                                 horní   
Oxidační vlastnosti nevykazuje 
Hořlavost není hořlavinou   
Tlak par    neuvedeno 
Hustota 0,97 g/cm3 
Viskozita (Ford Ø4 mm) 11 s 
Rozpustnost ve vodě mísitelný 
Obsah těkavých složek < 3% 

 
9.2. Další informace :   - 
 
10.STÁLOST A REAKTIVITA  
 
10.1.Reaktivita 
      Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím  
 
10.2.Chemická stabilita 
      Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 
 
10.3 Možnost nebezpe čných reakcí  
        Za normálních podmínek neprobíhají nebezpečné reakce. 
  
10.4 Podmínky, kterých je t řeba se vyvarovat  
       Zamezte působení teploty pod 5°C a nad 50°C.    
 
10.5.Neslu čitelné materiály 
      Žádné omezení. 
 
10.6.Nebezpečné produkty rozkladu   
      Za normálních podmínek se přípravek nerozkládá.   
 
11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
11.1.Informace o toxikologických ú čincích 
       Akutní toxicita         
      - LD50 , orálně,potkan (mg.kg-1) :   > 5000 
      - LD50 , dermálně,potkan nebo králík (mg.kg-1) : > 12000 
      - LC50 , inhalačně,potkan,pro plyny a páry (mg.kg-1) : 72,6 mg/dm3/4h 
 
     Dráždivost a žíravost 
     Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.U laboratorních zvířat nezpůsobuje dráždivost. 
 
     Dráždivost pro o či  
      Není dráždivý. 
 
     Senzibilizace 
     Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.U laboratorních zvířat nezpůsobuje senzibilizaci. 
 
      Mutagenita v zárode čných bu ňkách 
      Směs neobsahuje látky klasifikované jako mutageny. 
 
      Karcinogenita 
      Směs neobsahuje látky klasifikované jako kancerogeny. 
 
      Toxicita pro reprodukci 
      Směs neobsahuje látky klasifikované jako teratogeny. 
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     Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová  expozice  
     Směs obsahuje Isopropanol.  
 
     Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná e xpozice  
     Směs neobsahuje látky s touto třídou nebezpečnosti. 
 
     Nebezpečnost p ři vdechnutí 
     Nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 
 
12.EKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
12.1.Toxicita :    
      Údaje jsou uvedeny pro látky, které by svými vlastnostmi nejvíce mohly ovlivnit chování směsi v životním prostředí - 
      pro  Isopropylalkohol 
  

Toxicita pro ryby : LC50  (Pimephales promelas) 9640 mg/dm3/96h 
Toxicita pro Dafnie : EC50 (Daphnia magna) 13299 mg/dm3/48h 
Toxicita pro řasy : IC50 (Scenedesmus quadricauda) >1000 mg/dm3/72h 
Toxicita pro bakterie : EC10 (Pseudomonas putida) 5175 mg/dm3/18h 

 
12.2.Persistence a rozložitelnost 
     Všechny složky přípravku jsou snadno biologicky odbouratelné (> 90% / 28 d) 
 
12.3.Bioakumula ční potenciál (BCF)  
     Údaje nejsou k dispozici. 
 
12.4.Mobilita v p ůdě 
     Adsorpce v půdě není pravděpodobná 
 
12.5.Výsledky posouzení PBT a vPvB  
     Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 
 
12.6.Jiné nep říznivé ú činky 
      Údaje nejsou k dispozici. 
 
13.POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

 
13.1.Metody nakládání s odpady 
     Vhodné metody odstra ňování látky nebo sm ěsi 
     Předejte k likvidaci oprávněné organizaci. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem 
     o odpadech, ve znění všech  prováděcích předpisů ( vyhláška , kterou se stanoví Katalog odpadů ; vyhláška o podrobnostech  
     nakládání s odpady). Jestliže se tento  přípravek a jeho obal stanou odpadem , musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód  
     odpadu podle Katalogu odpadů.Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastnosti odpadu v době jeho  
     vzniku. 
 
     Podle současných znalostí výrobce tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad jak je definován směrnicí  
     EU 91/6989/EEC. 
 
14.INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU  
 
14.1 Číslo OSN     neklasifikovaný  
14.2 Náležitý název OSB pro zásilku    neklasifikovaný  
14.3 Třída / třídy nebezpe čnosti pro p řepravu   neklasifikovaný  
14.4 Obalová skupina     neklasifikovaný  
14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí     nesplňuje kritéria pro označování látek ohrožujících životní prostředí 
14.6 Zvláštní opat ření pro uživatele  
    CHRAŇTE PŘED MRAZEM!  
14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II MARPOL 73/73 a p ředpisu IBC  
     Přípravek není přepravován v tancích. 
 
15.INFORMACE O PŘEDPISECH  
 
15.1.Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví, a životního prost ředí / specifické právní p ředpisy týkající se látky nebo sm ěsi 
  
     Nařízení REACH : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,hodnocení,povolování a omezování 
     chemických látek ; v platném znění 
     Nařízení CLP : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,označování a balení látek a směsí;v pl.znění 
     Nařízení komise (EU) č. 830/2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,  
     povolování a omezování chemických látek 
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     Národní p ředpisy týkající se ochrany osob nebo životního pros tředí 
 
     Zákon č.350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
 
     Ochrana osob : 
     - Zákoník práce 
     - Zákon o veřejné ochraně zdraví 
     - Vyhláška , kterou se stanoví hygienické limity chemických,fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
       místností některých staveb 
     - Vyhláška ,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií , limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,  
       podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a bio- 
       logickými činiteli 
     - Nařízení vlády ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
     - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
 
     Ochrana životního prostředí 

- Zákon o ochraně ovzduší 
     - Zákon o odpadech 
     - Zákon o vodách 
 
15.2.Posouzení chemické bezpe čnosti 
     Nebylo vypracováno. 
 
16.DALŠÍ INFORMACE  
 
16.1.Upozorn ění 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.Údaje zde obsažené  
nemohou být považovány  za záruku vhodnosti  a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou data   
odpovídající  současných technickým znalostem a byly sestaveny dle našich poznatků , dle poznatků našich dodavatelů , na základě testů 
provedených  specializovanými  institucemi a s využitím výsledků  publikovaných v odborné literatuře. Tento bezpečnostní list byl vytvořen  
na základě přílohy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006,o registraci,hodnocení,povolování a omezování chemických 
látek, o zřízení  Evropské agentury pro chemické látky (REACH) a Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí (CLP). Za zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá uživatel. 
 
16.2.Pokyny pro školení 
Pracovníci, kteří přicházející do styku s nebezpečnými látkami a přípravky ,musí být zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni se  
škodlivými účinky těchto látek; se způsoby bezpečné manipulace s nimi;s ochrannými opatřeními; se zásadami první pomoci; s potřebnými 
asanačními  postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií.Osoba , která nakládá s tímto chemickým přípravkem,musí být proškolena z 
bezpečnostních pravidel uvedených v bezpečnostním listě. 
 
16.3.Plné znění H-vět vztahujících se k oddílu  3  
 
 H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
 H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H336  Může způsobit ospalost a závratě. 
 
16.4.Bezpečnostní list vypracoval :  Mgr.Petr Machů 
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