BEZPEČNOSTNÍ LIST
V souladu s článkem 31 nařízení 1907/2006/ES
Místo podání: QMH

1.

Vytvořil: EBT A.L.

Verze 01/16

Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Název výrobku:
Použití výrobku:

ANOSAN eco®
koncentrovaný dezinfekční roztok pro stříkání
zřeďte 1 díl koncentrátu se 2 až 5 díly vody

Výrobce / dodavatel:

ecabiotec® AG
D-64546 Mörfelden
Starkenburgstr. 10
Telefon +49 (0) 6105 4540640
Fax +49 (0) 6105 4540637
www.ecabiotec.de

Informační oddělení:
Tísňová informační linka:

ecabiotec® AG
+49 (0) 6105 4540640

2.

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Klasifikace výrobku
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES: nevztahuje se
Zvláštní upozornění na nebezpečnost pro lidi a životní prostředí:
Podle aktuálně platných předpisů (nařízení (ES) č. 1272/2008, globálně harmonizovaný systém
klasifikace a označování chemických látek, respektive nařízení o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí) neexistuje žádný požadavek na označování pro tento výrobek.
Klasifikační systém:
Klasifikace je v souladu s aktuálními předpisy ES. Jsou doplněna upravená prohlášení ze
specializované literatury a od výrobce.
Doplňující informace o nebezpečnosti (EU):
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Neobsahuje žádné polybutylentereftaláty (PBT) ani velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)
látky v souladu s kritérii nařízení REACH.
Prvky na označovacím štítku
Označování podle předpisů EHS:
Podle současných předpisů ES / předpisů o nebezpečných látkách nejsou stanoveny žádné
požadavky na označování štítkem pro daný výrobek.
Pro manipulaci s chemickými látkami dodržujte obecně platná opatření.
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3.

Informace o složení látky nebo přípravku

Chemická charakterizace
Popis:
elektrochemicky aktivovaná (eca) voda obsahující kuchyňskou sůl, pH 7 – 9
roztok eca neobsahuje žádné organické látky
ORP
(referenční Ag/AgCl-elektrody) +750 - 950 mV

4.

Pokyny pro první pomoc

Všeobecná doporučení:
Při kontaktu s očima:

nepožadují se žádná zvláštní opatření
v případě nepříjemných reakcí důkladně vypláchněte hojným
množstvím vody
Při kontaktu s pokožkou: v případě nepříjemných reakcí opláchněte vodou
Při vdechnutí:
nevztahuje se
Při pozření:
vypijte dostatečné množství vody
Poznámka pro lékaře:
nevztahuje se

5.

Opatření pro hasební zásah

Vhodné hasicí prostředky:
Nevhodné hasicí prostředky:
Speciální ochranné pomůcky:
Zvláštní rizika při hasebním zásahu:
Další informace:

6.

nevztahuje se, výrobek nehoří
žádné
žádné
žádná
žádné

Opatření v případě náhodného úniku

Osobní opatření:
zabraňte kontaktu s očima
Ochranné pomůcky:
žádné, výrobek zřeďte vodou
Ekologická opatření:
nepožadují se žádná zvláštní opatření
Metody a materiály pro zachycení výrobku a čištění: opláchněte povrch vodou

7.

Pokyny pro zacházení a skladování

Opatření pro bezpečnou manipulaci:
Podmínky pro bezpečné skladování:
Požadavky na skladovací prostory:
Poznámka pro společné skladování:
Doporučené skladovací podmínky:

zabraňte kontaktu s očima
skladujte při pokojové teplotě v uzavřených nádobách
žádné zvláštní požadavky
neskladujte v blízkosti kyselin
chraňte před slunečním zářením a mrazem,
doporučená skladovací teplota je 5 až 25 °C
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ření:

8.

Expoziční limity a osobní ochranné prostředky

S výrobkem manipulujte v souladu s dobrou průmyslovou hygienou a bezpečnostní praxí.
Ochrana dýchacího ústrojí:

Není třeba

Ochrana pokožky:

Doporučují se rukavice z nitrilové pryže při delší dobu
trvající manipulaci s neředěným výrobkem, jinak žádná
další ochrana není třeba.
Používejte ochranné brýle.

Ochrana očí:
Ochrana těla:
Všeobecná opatření:

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství:
Barva:
Pach:
pH při teplotě 25 °C:
Bod tání °C:
Bod varu °C:
Bod vzplanutí °C:
Hořlavost °C:
Možnost samovznícení:
Oxidační vlastnosti:
Dolní mez výbušnosti (obj. %):
Horní mez výbušnosti (obj. %):
Hustota při 25 °C (g/cm³):
Rozpustnost ve vodě:

10.

kapalné
bezbarvý produkt
slabý zápach
7,0 – 9,0
0 až -3
95 až 100
nevztahuje se
nevztahuje se
produkt nepodléhá samovznícení
není urychlovačem požáru
nevztahuje se
nevztahuje se
1,001 až 1,004
plně rozpustný

Stabilita a reaktivita

Chemická stabilita:
Nebezpečné produkty rozkladu:
Nekompatibilní materiály:

11.

Není třeba
Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte
ruce.

24 měsíců (neotevřené balení při teplotě 25 °C)
netvoří se žádné nebezpečné produkty rozkladu
zabraňte kontaktu s kyselinami

Toxikologické informace

Akutní toxicita:
Akutní toxicita chlornanu sodného:
Primární podráždění pokožky:
Primární podráždění očí:
Primární podráždění dýchacího traktu:
Alergizace:
Mutagenní vliv na zárodečné buňky:

nejsou k dispozici žádná data
LD50 (perorálně, myš) 5800 mg/kg tělesné hmotnosti
žádné podráždění
možné
žádné podráždění
nejsou k dispozici žádná data
nejsou k dispozici žádná data
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Reprodukční toxicita:
Praktické zkušenosti:
Doplňující informace:

12.

Ekologické informace

Ekotoxické vlivy:
Vlivy v kanalizačním vedení:
Mobilita v půdě:
Informace pro eliminaci:
Bioakumulační potenciál:
Další negativní vlivy:
Doplňující ekologické informace:

13.

třída nebezpečí pro vodu 1
nejsou kritické
není kritická
jako čistě nerostný produkt nelze eliminovat
nejsou k dispozici žádná data
nejsou k dispozici žádná data
nejsou k dispozici žádná data

Informace o zneškodňování

Výrobek:
Obaly:

14.

nejsou k dispozici žádná data
nejsou hlášeny žádné negativní vlivy
nejsou k dispozici žádná data

Zřeďte vodou
Likvidaci PP a PE nádob provádějte v souladu s místně
platnými předpisy.

Informace pro přepravu

Nejedná se o nebezpečný materiál, jak je definováno ve směrnicích pro přepravu.

15.

Informace o právních předpisech

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS:
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008:
třída nebezpečí pro vodu:

16.

nevztahuje se
nevztahuje se
1

Další informace

Copyright 2015 ecabiotec® AG. Uděluje se licence pro pořizování papírových kopií pouze pro interní
použití. Výše uvedené informace jsou založeny na současném stavu znalostí, avšak nejsou
vyčerpávající a měly by se používat pouze jako určité vodítko. Tyto informace nezaručují žádné
vlastnosti výrobku.
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