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* ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní označení: Collonil Rustical tin 75 ml

· Číslo výrobku: 64630000000
· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / přípravku Pasta na obuv

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:

Výrobce:
Salzenbrodt GmbH & Co KG
Internationale Schuh- und Lederpflege (péče o boty kůži)
Hermsdorfer Straße 70
D-13437 Berlin

· Obor poskytující informace:
Abteilung Produktsicherheit, Rufnummer +49 30 41404545 ; Mobil +49 162 1096464
e-mail: productsafety@collonil.de

· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informačni středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
telefon 24 hod denně 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
224 971 111 ( Ministerstvo zdravotnictví )

Přeprava nebezpečného nákladu:
závodní požární sbor Bayer Pharma AG, Tel.+49 30 46814208

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Klasifikační systém:

Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

· 2.2 Prvky označení

· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
R- a S-věty mohou odpadnout, pokud balení neobsahuje více než 0,125 litru.
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.

· Nebezpečné komponenty k etiketování: Není potřeba.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

· 3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Vosková/olejová pasta obsahující rozpouštědlo

· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 64742-48-9
Reg.nr.: 01-2119463258-33-0002

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1 %
benzene

 Xn R65
R10-66-67

25-50%

 CZ 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

· 4.1 Popis první pomoci
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
· Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:

CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkohol.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody
· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prostředky 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 Není nutné.
· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nejsou nutná zvláštní opatření.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Zajistit dostatečné větrání.
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou.
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s pokožkou se ihned umýt s mýdlem a velkým množstvím vody.

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.

· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování:

Skladovat v chladu.
Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
 CZ 
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční
hodnoty.

· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Plyny/páry/aerosoly nevdechovat.

· Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.
· Ochrana rukou: Při dlouhodobějším používání: ochranné rukavice z nitrilkaučuku, vitonu
· Materiál rukavic

Nitrilkaučuk
Fluorkaučuk (viton)

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana očí: Není potřeba.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Skupenství: Pastovité
Barva: Žlutavá

· Zápach (vůně): Charakteristický

· Hodnota pH: Nedá se použít.

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) varu: 153 °C

· Bod vzplanutí: 62 °C

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka se nedá zapálit.

· Zápalná teplota: 265 °C

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Tenze par při 20 °C: 3 mbar

· Hustota při 20 °C: 0,845 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Nerozpustná.

· Viskozita:
Dynamicky při 20 °C: 12000 mPas

· Obsah ředidel:
Organická ředidla: 27,7 %

Obsah netěkavých složek: 23,3 %
· 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

 CZ 

(pokračování na straně 4)



strana 4/6

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 11.08.2016 Revize: 11.08.2016Číslo verze 3

Obchodní označení: Collonil Rustical tin 75 ml

(pokračování  strany 3)

43.0.16

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita

· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Orálně LD50 >2000 mg/kg (krysa)

Pokožkou LD50 >2000 mg/kg (králík)

Inhalováním LC50/4 h >5 mg/l (krysa)

· Primární dráždivé účinky:
· Žíravost/dráždivost pro kůži Silné dráždivé účinky s nebezpečím vzniku vážných poškození na kůži
· Vážné poškození očí / podráždění očí Silné dráždivé účinky s nebezpečím vzniku vážných poškození zraku
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Není známo žádné senzibilizující působení.

ODDÍL 12: Ekologické informace

· 12.1 Toxicita

· Aquatická toxicita:

Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

IC50 >100 mg/l (řasy)

· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:

Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
Může se po úpravě znovu zpracovat.

· Evropský katalog odpadů

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky
(pokračování na straně 5)
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· Kontaminované obaly:
· Doporučení:

S odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších přepisů

* ODDÍL 14: Informace pro přepravu

· 14.1 UN číslo
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· třída odpadá

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA odpadá

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Nedá se použít.

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nedá se použít.

· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy
MARPOL a předpisu IBC Nedá se použít.

· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad

* ODDÍL 15: Informace o předpisech

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

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

· Národní předpisy:

· Technický návod pro vzduch:

Třída podíl v %

III 50-100

· Stupeň ohrožení vody: VOT 2(Samozařazení): ohrožující vodní zdroje.
· Ostatní předpisy:
· Označení dle platný zákonů

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů
· č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů
· č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů
· č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů 
· č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů 
· č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

* ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.

· Bezpečnost práce: Pracovníci nakládající s tímto výrobkem by měli být ve smyslu relevantních ustanovení §
101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a § 44 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného
zdraví) seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi tohoto výrobku.

(pokračování na straně 6)
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· Relevantní věty
R10 Hořlavý.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

· Obor, vydávající bezpečnostní list: Oddělení produkt bezpečnost Collonil Berlin
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

 CZ 


