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                                 Bezpečnostní list 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Exteriérový čistič 

1. Identifikace látky/přípravku a firmy 

Sestaveno dne: 11-10-2010/ LFH                                            Distributor zboží: 
                                                                                                  Woodcare Dnemark A/S 
                                                                                                  Tvaervej 6 
Použití výrobku: pro venkovní nábytek, atd.                             6640 Lunderskov 
 
                                                                                                  Tel.: 99585600 Fax: 99585634 
                                                                                                  Tísňová linka: 99585600 
                                                                                                  Tísňová linka je k dosažení v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00. 
                                                                                                  Kontaktní osoba: oddělení živ. prostředí 
                                                                                                  Email: info@ttwoodcare 

 
  
 2. Možná rizika 

Klasifikace dle DSD/DPD 
Xi 
Dráždí oči 

 
 
 

3.Složení/Informace o obsažených látkách 

 
č. EINECS         č. CAS                 látky                                                        Klasifikace podle DSD                G/G% 

207-838-8         497-19-8               sodík                                                                     Xi;R36                           5-15 
                                                                   Neionizované  tenzidy   Xi; R41  5-15 

Úplný text pokynů k omezení rizik - viz oddíl 16 
 
.Další informace 
Neionizované tenzidy 5-15% 

 
 
4. Opatření první pomoci 

Vdechnutí 
Zajistěte přístup čerstvého vzduchu.  
 
Požití 

Důkladně vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. Pokud potíže přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Styk s kůží 
Pokožku omyjte mýdlem a vodou. 
 
Zasažení očí 
Oči ihned vyplachujte po dobu 5 minut vodou (nejlépe očními kapkami). Případně vyjměte kontaktní čočky. Při přetrvávajícím 
podráždění vyhledejte lékaře. 
 
Jiné informace 
Při návštěvě lékaře předložte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Symptomy: viz oddíl 11. 

 
 
5. Protipožární opatření 

Produkt není přímo hořlavý. Nevdechujte výpary a páry. Dbát na přívod čerstvého vzduchu. 

 
 
6. Opatření při náhodném úniku 

Zabraňte úniku do kanalizace nebo povrchové vody. 

 
 
7. Manipulace a skladování 

Manipulace 
Informace o bezpečnostních opatřeních při použití a o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. 
Skladování 
Výrobek musí být skladován bezpečně, mimo dosah dětí a odděleně od potravin, krmiv, léčiv 
apod.Skladovat v pevně  Držte stranou od zdrojů tepla (např. sluneční záření). Chraňte před mrazem. Skladujte v pevně 
uzavřeném originálním obalu. 
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8. Omezení expozice a osobní ochranné prostředky 

Bezpečnostní opatření při použití 
Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
 
Ochranná maska 
Není nutná. 
 
Rukavice a ochranný oděv 
Noste nitrilkaučukové rukavice. 
 
Ochrana zraku 
V případě nebezpečí vystříknutí noste ochranné brýle. 
 
Limity koncentrace na pracovišti 

Neobsahuje sledované látky.  

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Skupenství:  Kapalina 
pH (koncentrát): 10,5 
Hustota - g / ml 1,01 

 
 10. Stálost a reaktivita 

Výrobek je stálý, pokud se používá podle pokynů výrobce. 
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11. Toxikologické informace 

Akutní 
Vdechnutí 
Vdechnutí par může vést k podráždění horních cest dýchacích. 
 
Požití 
Požití může způsobit nevolnost. 
 
Při styku s kůží 
Dráždí pokožku a může způsobit zarudnutí. 
 
Zasažení očí 
Může způsobit podráždění očí. 
 
Dlouhodobý účinek 

Není známý 

 
12. Ekologické informace 

Zamezte úniku tekutiny do kanalizace. 

 
13. Likvidace odpadu 

Tekutiny a odpad uchovávejte v uzavřených a zapečetěných nádobách a odneste do místního 
zařízení zajišťující likvidaci chemických odpadů. 

 
14. Údaje o přeprave 

Výrobek nepodléhá předpisům o přepravě nebezpečného materiálu v pozemní a námořní dopravě podle ADR a IMDG. 
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15. Právní předpisy 

 

                     

 

 

 
Dráždivý 
 
Označení rizika: 
Produkt je označen jako dráždivý 
 
Další označení: 

Symboly: Xi 
 
S-věty 
Dráždí oči. (R36) 
Uchovávejte mimo dosah dětí. (S2) 
V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. (S26) 
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. (S46) 
 
Ostatní označení 
Ne. 
 
Posouzení chemické bezpečnosti 
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 
 
Třída ohrožení vody 
1: slabé ohrožení vody 

 
16. Další informace 

Omezení použití 
Požadavek na odbornou přípravu 
Není nutné žádné zvláštní proškolení, předpokladem je však znalost tohoto bezpečnostního listu. 
Použité zdroje 
Jiné informace 
Tento bezpečnostní list byl sestaven na základě informací výrobce o fyzikálních/chemických 
vlastnostech a všech látkách obsažených v produktu. 

 
Úplný text pokynů pro omezení rizik z oddílu 3: 

R36 Dráždí oči. 

R41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

 


