
 
 

ALCOVIREX 
Bezpečnostní listy 

 

 
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU  
 
1.1 Identifikace výrobku: ALCOVIREX  
1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nevhodná užívání:  
        Universální alkoholický prostředek na ruce a tvrdé povrchy.  
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:  
YABOK, s.r.o.  
5. Května 267/51  
28923 Milovice  
IČO: 27204235  
DIČ: CZ27204235  
TEL: +420 <tel:+420> 773 592 246  
E-MAIL: uklid@yabok.cz  
 

1.4 Telefon pro naléhavé situace:  
tel. +420 773 592 246 (po-pá 8:00 - 16:00) nebo 112  
 

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  
 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi:  
        Klasifikace podle nařízení Evropské normy (EC) No. 1272/2008:  
        Směs je klasifikována jako nebezpečná.  
        Flam Liq. 2 H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
        Eye Irrit. 2 H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.  
         Kompletní klasifikace a prohlášení o nebezpečnosti je součástí oddílu 16.  
2.2. Prvky označení:  
         (Podle normy 1272/2008/EC*)  
 
Varovné symboly:  
 

 
 
Výstražný signál:  
DANGER.  
 
Výstražná upozornění:  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.  
 
 



Bezpečnostní upozornění:  
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P210 - Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů 
vznícení. Nekouřit.  
P271 - Používejte pouze v exteriéru nebo v dobře větraném prostoru.  
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.  
P501 – Na základě příslušných národních norem vyhoďte obal do řádně označeného kontejneru.  
 
2.3. Další rizika:  
Látka nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou 13 normy REACH.  
 
ODDÍL 3. INFORMACE O SLOŽENÍ  
3.1. Látky:  
Nevztahuje se.  
3.2. Směsi:  
 
Směsi látek a přísad jsou uvedeny v tabulce níže.  

V pracovním prostředí 
směs obsahuje tyto 
nebezpečné látky a látky s 
nejvyšší přípustnou 
koncentrací: Určení - 
identifikace  

Nebezpečné přísady/ 
klasifikace  

Koncentrace  

CAS: 64-17-5  
EC: 200-578-6  
Index: 603-002-00-5  
Registrace: 01-2119457610-43-
XXXX  

Ethanol  
Flam Liq. 2, H225, Eye Irrit. 
2, H319  
Specif.limit koncentrace:  
Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50%  

70%  

CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 
Index: 603-117-00-0 Registrace: 
01-2119457558-25-XXXX  

Propan-2-ol  
Flam Liq. 2, H225, Eye Irrit. 
2, H319, STOT SE 3, H336  

1%  

 

ODDÍL 4. POSTUP PŘI PRVNÍ POMOCI  
 
4.1. Popis při první pomoci:  
Dbejte vlastní bezpečnosti. Objeví-li se jakýkoli zdravotní problém, informujte doktora a ukažte mi i 
tento bezpečnostní list. Je-li to nezbytné, uložte postiženou osobu do stabilizované polohy na bok s 
hlavou lehce zakloněnou a ujistěte se, že dýchací cesty jsou volné, nikdy nevyvolávejte zvracení. Je-li 
zvracení spontánní, ujistěte se, že není zpětně vdechováno. V případě podmínek ohrožujících život 
proveďte resuscitaci zasažené osoby a zajistěte lékařskou pomoc. Při zástavě dechu provádějte 
umělé dýchání, při zástavě srdce provádějte neprodleně masáž.  
 
Po vdechnutí:  
Okamžitě zamezte expozici látkou; zasaženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch a ochraňte jej před 
prochladnutím. Zajistěte lékařskou pomoc, pokud podráždění a dušnost či jiné symptomy přetrvají.  
Při styku s kůží politím: 
V případě polití pokožky velkým množstvím látky, opláchněte velkým množstvím vlažné vody. V 
případě změn vzhledu pokožky a pálení, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 



Při vniknutí do očí:  
Oči s otevřenými víčky proplachujte pod tekoucí vodou (po dobu nejméně 10 minut), případně 
odstraňte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc.  
Po požití:  
Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa 2 – 5 dcl vody. V případě jakýchkoli zdravotních problémů 
zajistěte lékařskou pomoc.  
 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
Po vdechnutí:  
Nepředpokládají se.  
Kůže:  
Nepředpokládají se.  
Oči:  
Může vážně dráždit oči.  
Požití:  
Podráždění, nevolnost.  
4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření oběti:  
Symptomatická léčba.  
 
ODDÍL 5. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU  
 
5.1. Hasicí látky:  
Vhodné hasicí látky:  
Alkoholu odolná pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý, vodní mlha, vodní paprsek.  
Nevhodné hasicí prostředky:  
Nepoužívejte proud vody na povrch kapaliny.  
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
V případě požáru může látka uvolňovat oxid uhličitý, uhelnatý a jiné toxické plyny. Vdechování těchto 
látek může způsobit vážné zdravotní potíže.  
5.3. Informace pro hasicí jednotky:  
Hasiči by měli použít respirátory pro ochranu dýchacích cest a ochranný oděv. Ochranné pomůcky s 
protichemickou ochranou jsou vhodné pouze v případě blízkého kontaktu s uniklou látkou. Pokud je 
to možné, přesuňte výrobek z dosahu požáru a  
vysokých teplot a uzavřené obal ochlazujte vodou. Zamezte vytékání látky do kanalizace nebo do 

půdy. 

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU DO PROSTŘEDÍ  
 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Vysoce hořlavá kapalina a výpary. Odstraňte všechny zdroje, které mohou způsobit vznícení. Použijte 
ochranné pracovní vybavení. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zajistěte řádné větrání. 
Postupujte dle instrukcí popsaných v oddílech 7 a 8.  
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo do země.  
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
V případě většího úniku, chraňte odtok absorpčním materiálem (např. písek, křemelina nebo jiné 
absorpční materiály). Zabraňte vniknutí produktu do povrchových a podzemních vod. Pokud je to 
možné, uzavřete přívod kapaliny, utěsněte ji a poškozený obal vložte do uzavřeného ochranného 
obalu. V případě masivnějšího úniku informujte hasicí, případně jiné kompetentní záchranné složky. 
Uskladněte v uzavíratelné nádobě a odstaňte podle popisu v oddílu 13.  
Zneškodněte čisticí prostředky použité při likvidaci jako nebezpečný odpad. Dekontaminujte 
znečištěnou oblast vodou. Nepoužívejte ředidla.  



6.4. Odkaz na jiné oddíly:  
Ostatní v oddílech 7, 8 a 13.  
 
ODDÍL 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ  
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:  
Dbejte opatrnosti při práci s tímto produktem.  
Používejte ochranné pracovní pomůcky (viz Oddíl 8).  
Smíchejte pouze s vodou. NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné chemické látky.  
Osoby s citlivou kůží a s dýchacími obtížemi by neměli přijít do kontaktu s tímto produktem.  
Vyhněte se riziku – před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.  
Po použití uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a držte ji z dosahu neoprávněných osob.  
Zajistěte dobře větrané pracoviště k zamezení inhalace otravné látky.  
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelných látek:  
Skladujte v těsně uzavřeném originálním plastovém obalu. Výrobek uchovejte v suchém, větratelném 
prostředí v rozmezí teplot +5 až +35 °C, vybaveném snadno omyvatelnou neabsorpční podlahou. 
Chraňte před slunečním zářením a teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně.  
7.3. Specifické konečné použití:  
Žádné údaje nejsou k dispozici.  
 
ODDÍL 8. KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA  
 
8.1. Kontrolní parametry:  
Řídí se národní vyhláškou o maximálních přípustných koncentracích. 

CZ27204235  
tel.: +420 775 592 251 K O M P L E T N Í Ú K L I D O V Ý S E R V I S email: info@yabok.cz  

Název 
složky  

Typ  Čas expozice  Hodnota  Poznámka  Zdroj  

Ethanol (CAS 
64-17-5)  

WEL  8 hodin  1920 mg/m3  EH40/2005 
Workplace 
exposure limits 
(3. Vydání, 
2018)  

WEL  8 hodin  1000 ppm  

Propan 2-ol 
(CAS 67-63-0)  

WEL  8 hodin  999 mg/m3  EH40/2005 
Workplace 
exposure limits 
(3. Vydání, 
2018)  

WEL  8 hodin  400 ppm  

WEL  15 minut  1250 mg/m3  

WEL  15 minut  500 ppm  

 

8.2. Kontroly expozice:  
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před pauzou na jídlo si důkladně umyjte ruce vodou a 
mýdlem.  
OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE:  
Ochranné brýle.  
OCHRANA KŮŽE:  
Není potřeba.  
OCHRANA DÝCHACÍHO PROSTŘEDÍ:  
V běžných podmínkách není potřeba.  



TEPELNÉ NEBEZPEČÍ:  
Není.  
Z důvodu ochrany prostředí dodržujte obvyklá opatření, viz sekce 6.2..  
 
 
 
 
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:  
Vzhled: Bezbarvá tekutina  
Fyzický stav tekutina o teplotě 20°  
Zápach: Charakteristický - alkoholový  
Prahová hodnota zápachu:: Nestanoveno  
pH: 7 ± 1 (při teplotě 20°)  
Bod tání: Nestanoveno  
Bod tuhnutí: Nestanoveno  
Počáteční bod varu: 16 °C  
Rozsah varu: Nestanoveno  
Bod vzplanutí: Nestanoveno  
Rychlost odpařování: Nestanoveno  
Hořlavost (pevná látka, plyn): Nestanoveno  
Horní mez hořlavosti: Nestanoveno  
Dolní mez hořlavosti: Nestanoveno  
Horní mez výbušnosti: Nestanoveno  
Dolní mez výbušnosti: Nestanoveno  
Tenze par: Nestanoveno 

Hustota par: Nestanoveno  
Relativní hustota: 0.900 ± 0.020 g/cm3  
 
Rozpustnost:  
A) Voda: Rozpustná  
B) Organické rozpouštědlo: Nestanoveno  
Rozdělovací koeficient N-Octan: Nestanoveno  
Rozdělovací koeficient vody: Nestanoveno  
Teplota samovznícení: Nestanoveno  
Teplota rozkladu: Nestanoveno  
Viskozita: Nestanoveno  
Výbušné vlastnosti: Nestanoveno  
Oxidační vlastnosti: Nestanoveno  
 
ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA  
 
10.1 Reaktivita:  
Data nejsou k dispozici.  
10.2 Chemická stabilita:  
Stabilní za normálních podmínek.  
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Data nejsou k dispozici.  
10.4 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:  



Produkt je stabilní a za normálních podmínek nedochází k jeho znehodnocování. Chraňte proti 
plamenům, jiskrám, přehřátí a mrazu.  
10.5 Nekompatibilní materiály:  
Chraňte proti silným kyselinám, bázím a oxidačním činidlům.  
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
Za normálních podmínek se nevytváří. Nebezpečné výpary, jako jsou oxid uhelnatý a oxid uhličitý, 
vznikají v podmínkách vysokých teplot a ohně.  
 
ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
11.1 Informace o toxikologických účincích:  
Data nejsou k dispozici.  
Akutní toxicita: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Při dýchání: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Při styku s kůží: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna. 

Při zasažení očí: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Trávicí systém: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Mutace buněk: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Karcinogenita: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Reprodukční toxicita: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
Toxicita pro konkrétní cílový orgán – jedna expozice: Na základě dostupných dat, kritéria klasifikace 
nejsou splněna.  
Toxicita pro konkrétní cílový orgán – opakovaná expozice: Na základě dostupných dat, kritéria 
klasifikace nejsou splněna.  
Nebezpečí vdechnutí: Vdechnutí par v rozsahu převyšujícím limity pro pracovní prostředí může 
vyústit v akutní otravu v závislosti na stupni koncentrace a expozičním času. Na základě dostupných 
dat, kritéria klasifikace nejsou splněna.  
 
ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
12.1. Toxicita:  
Akutní toxicita: Data pro směs nejsou k dispozici.  
12.2. Persistence a rozložitelnost:  
Data nejsou k dispozici.  
12.3. Bioakumulační potenciál:  
Data nejsou k dispozici.  
12.4. Mobilita v půdě:  
Data nejsou k dispozici.  
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Tato látka/směs nesplňuje kritéria pro PBT a vPvB podle nařízení REACH, příloha XIII.  
12.6. Jiné nepříznivé účinky:  
Žádné údaje nejsou k dispozici.  
 
ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  
 
13.1. Metody zpracování odpadu:  
ZBYTKY A ODPADY:  
NEMÍCHEJTE s jinými kapalnými odpady.  
NEVYLÉVEJTE do veřejné kanalizace. Výrobek by měl být užíván zcela dle návodu.  
Je-li to možné, tento materiál a jeho obal zneškodněte bezpečným způsobem.  
Odpadní legislativa  



Směrnice 2008/98/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. Listopadu 2008 o odpadech. 

Rozhodnutí 2000/532/EC zřizující seznam odpadů, v platném znění.  
Kód typu odpadu  
07 06 04 jiná organická rozpouštědla, čisticí kapaliny a mateční louhy*  
Kód odpadového obalu  
15 01 02 plastový obal  
(*) – nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/EC o nebezpečných odpadech  
ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU  
OBCHODNÍ NÁZEV: GUM EXTRA  
14.1. Číslo UN: 1987  
14.2. Přepravní název: Alkoholy, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)  
14.3. Třída nebezpečnosti pro přepravu: 3 (hořlavé kapaliny)  
14.4. Obalová skupina: ll – substance představující střední stupeň nebezpečí  
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne.  
14.6. Zvláštní uživatelské bezpečnostní opatření: Podrobnosti v oddílu 4 a 8.  
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Není k dispozici.  
Identifikační číslo nebezpečí:  
VAROVNÉ OZNAČENÍ  
 
ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH  
 
15.1. Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické legislativní předpisy 
týkající se látky nebo směsi:  
Nařízení (EC) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006, o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) zřizující Evropskou agenturu pro 
chemické látky ve znění směrnice 1999/45/EC a zrušující nařízení Rady (EEC) číslo 793/93 a nařízení 
Komise (EC) číslo 1488/94 a rovněž směrnici Rady 76/769/EEC a směrnice Komise 91/155/EEC, 
93/105/EC a 2000/21/EC v platném znění. Nařízení (EC) číslo 1272/2008 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující 
směrnice 67/548/EEC a 1999/45/EC, a pozměňující nařízení (EC) číslo 1907/2006, v platném znění.  
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:  
Pro směs:  
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 

Pro následující látky, směsi:  
Ethanol: výrobce provedl posouzení chemické bezpečnosti.  
Isopropyl alcohol: výrobce provedl posouzení chemické bezpečnosti.  
 
ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE  
 
Seznam standardních rizik v bezpečnostním listu:  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.  
Pokyny pro bezpečné zacházení užité v bezpečnostním listu:  
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření.  
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.  
P501 – Odstraňte obal podle znění národních předpisů.  
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.  



Další informace o výrobku naleznete na technickém listu, který je k dispozici na www.yabok.cz.  
Další důležité informace o ochraně lidského zdraví  
Produkt nesmí být použit, není-li určeno výrobcem nebo dovozcem, k účelům jiným, než jak je to 
uvedeno v oddílu 1. Uživatel je zodpovědný za dodržování všech souvisejících nařízení o ochraně 
zdraví.  
Zkratky k pojmům použitých v bezpečnostním listu  
ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží  
BCF – Biokoncentrační faktor  
CAS – Služba zabývající se chemickým obsahem (divize americké chemické společnosti)  
CLP – Nařízení (EC) číslo 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  
DNEL – Odvozená úroveň bez efektu  
EC – Identifikační kód pro každou látku uvedenou v EINECS  
EC50 – Koncentrace látky postihující 50 % populace  
EINECS – Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek  
EmS – Pohotovostní plán  
EU – Evropská unie  
IATA – Mezinárodní společnost pro leteckou přepravu  
IBC – Mezinárodní kodex pro stavbu a vybavení lodí přepravujících nebezpečné chemikálie  
IC50 – Koncentrace způsobující 50% blokádu  
ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
IMDG – Mezinárodní námořní nebezpečné zboží  
INCI – Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad  
ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci  
IUPAC – Mezinárodní unie teoretické a aplikované chemie  
LC50 – Smrtelná koncentrace látky, u které se předpokládá smrtnost 50 % populace  
LD50 – Smrtelná dávka látky, u které se předpokládá smrtnost 50 % populace  
LOAEC – Koncentrace nejnižšího pozorovaného nežádoucího účinku  
LOAEL – Množství látky u nejnižšího pozorovaného nežádoucího účinku  
Log Kow – Rozdělovací koeficient oktanol / voda  
MARPOL – Mezinárodní úmluva o prevenci znečištění ovzduší od lodí 

NOAEC – Koncentrace, při které nebyly pozorovány negativní účinky  

NOAEL – Množství látky, při kterém nebyly pozorovány negativní účinky  
NOEC – Koncentrace, při které nebyly pozorovány žádné účinky  
NOEL – Množství látky, při kterém nebyly pozorovány žádné účinky  
OEL – Expoziční limity  
PBT – persistentní, bioakumulativní a toxický  
PNEC – Předpokládaná koncentrace bez účinku  
ppm – počet částic v milionu  
REACH – Registrace, ocenění, autorizace a omezení chemikálií  
RID – Smlouva o železniční přepravě nebezpečného zboží  
UN – čtyřciferné identifikační číslo látky nebo zboží vycházející z UN Model regulací  
UVCB – Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické 
materiály  
VOC – Volatilní organické sloučeniny  
vPvB – velmi persistentní a velmi bioakumulativní  
Eye Irrit. – dráždí oči  
Flam. Liq. – hořlavá kapalina  
STST SE – toxicita pro konkrétní orán – jednorázová expozice  
Výcvikové pokyny:  



Informujte personální oddělení ohledně doporučených způsobů užití, povinných ochranných 
pomůcek, první pomoci a zakázaných způsobů manipulace s produktem.  
Doporučená omezení v použití:  
Není specifikováno.  
Informace o zdrojích dat užitých k sestavení tohoto bezpečnostního listu.  
Nařízení (EC) číslo 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (RAECH) v platném znění.  
Nařízení (EC) číslo 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady v platném znění. Informace od výrobce 
látky / směsi, jsou-li k dispozici – informace z registrační dokumentace.  
Více informací  
Klasifikační procedura – kalkulační metoda  
Klasifikační procedura – založeno na výsledcích zkoušky bodu vzplanutí  
Prohlášení  
Tento bezpečnostní list poskytuje informace zacílené na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a ochrany životního prostředí. Tyto informace jsou v souladu se současnou úrovní znalostí a 
zkušeností a vyhovují platným zákonným normám. Informace by neměly být chápány jako garantující 
vhodnost a užitnost produktu pro konkrétní aplikaci.  
Aktualizované verze listů jsou nyní k dispozici na adrese www.yabok.cz  
Tento bezpečnostní list obsahuje 10 stran. Změny obsahu neoprávněnými osobami jsou zakázány. 


