Bezpe nostnílist podle (EG) Nr. 1907/2006

Datum revize: 29.05.2015

* Tolo Aktiv

# 8750309211

Verze: 6 / CZ

Datum tisku: 17.04.18

Master No. MA-211

ODDÍ
L 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodníjméno
Tolo Aktiv

1.2. P slu náur enápou itílátky nebo sm si a nedoporu enápou ití
Use of the substance/mixture
Cleaning material/ Detergent

1.3. Podrobnéúdaje o dodavateli bezpe nostní
ho listu
Adresa/Výrobce
BÜFA Reinigungssysteme
GmbH & Co. KG August-Hanken-Str. 30
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
Telefonní slo
+49 441 9317 0
Fax
+49 441 9317 100
Department product safety / +49 441 9317 108
Útvar pro
poskytování
informací/ telefon
E-Mail
produktsicherheit-rs@buefa.de

1.4. Telefonní slo pro naléhavésituace
Giftzentrale Goettingen: +49 551 19240
Toxikologickéinforma·
níst·
edisko (TIS),Klinika pracovní
ho léka·
stvíVFN a 1. LF UK, Na Boji ti 1, 128
08 Praha 2, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402, provoznídoba: Nep·
etr it·(7x24)

ODDÍ
L 2: Identifikace nebezpe nosti
2.1. Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace (Na zení(ES) . 1272/2008)
Skin Irrit. 2
H315
Eye Irrit. 2
H319

2.2. Prvky ozna ení
Zna enídle Na zení(ES) . 1272/2008
Výstra nésymboly nebezpe nosti

Signálníslovo
Varování
Standardnív ty o nebezpe nosti
H315
Dr dík i.
H319
Zp sobuje v népodr d nío .
Senzibiliza níslo ky
EUH208 Obsahuje
Orange, sweet, ext.
M e vyvolávat alergickéreakce.
Pokyny pro bezpe nézacházení
P280.2
Pou vejte ochrannérukavice/ ochrannébrý
le/ obli ejový tí
t.
P302+P352
P I STYKU S K
: Omyjte velký
m mno ství
m vody a mý
dla.
P305+P351+P338
P I ZASA ENÍO : N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní
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o ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve
vyplachování
.
P etrvává-li podr d nío : Vyhledejte léka skou pomoc/o et ení
.

P337+P313

2.3. Dal

Master No. MA-211

nebezpe nost

V²
robek neobsahuje ×ßdnÚlßtky PBT/vPvB.

ODDÍ
L 3: Slo ení
/informace o slo kách
Nebezpe néslo ky
2-Butoxyethanol
slo CAS
slo EINECS
Registra ní slo
Koncentrace
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2

111-76-2
203-905-0
01-2119475108-36-XXXX
>=
1
<
H315
H332
H312
H302
H319

10

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
slo CAS
68891-38-3
slo EINECS
500-234-8
Registra ní slo
01-2119488639-16-XXXX
Koncentrace
>=
1
<
3
Eye Dam. 1
H318
Skin Irrit. 2
H315
Aquatic Chronic 3
H412
Orange, sweet, ext.
slo CAS
slo EINECS
Registra ní slo
Koncentrace
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2

8028-48-6
232-433-8
01-2119493353-35-XXXX
>=
0,1
<
H226
H304
H315
H317
H411

1

%

%

%

Vysv tlenízkratek viz oddí
l 16.

ODDÍ
L 4: Pokyny pro prvnípomoc
4.1. Popis prvnípomoci
P i vdechnutí
Zajistit p sun erstvého vzduchu. P i pot ch p epravit k léka skému o et ení
.
P i styku s k
P i styku s k
ihned omý
t vodou a mý
dlem.
P i styku s o ima
P i styku s o ima d kladn vypláchnout velký
m mno ství
m vody nebo roztokem pro vyplachovánío .
Ihned vy dejte radu léka e.
P i po ití
Vypláchout ústa a následn vypijte dostate némno stvívody. Ihned vy dejte radu léka e.

4.2. Nejd le it j

akutnía opo d nésymptomy a

inky

dnáinformace neník dispozici
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4.3. Pokyn týkají
císe okam itéléka sképomoci a zvl

tní
ho o et ení

dnáinformace neník dispozici

ODDÍ
L 5: Opat enípro ha enípo

ru

5.1. Hasiva
Vhodnéhasí
cíprost edky
Oxid uhli itý
. Hasicípr ek, Proud vodní
ho post iku

tnínebezpe nost vyplývají
cíz látky nebo sm si

5.2. Zvl

P i po

ru v okolím

e dojí
t ke zv

enítlaku a k roztr ení
.

5.3. Pokyny pro hasi e
Ohro enénádoby chladit proudem vody.

ODDÍ
L 6: Opat enív p pad náhodného úniku
6.1. Opat enína ochranu osob, ochrannéprost edky a nouzovépostupy
Zvl

tnínebezpe

smyku vlivem unikají
cí
ho/rozsypaného produktu. Pou vat osobníochrannýod v.

6.2. Opat enína ochranu ivotní
ho prost edí
Zamezit vniknutído kanalizace nebo do vodní
ho prost edí
.

6.3. Metody a materiál pro omezeníúniku a pro i t ní
Zachycovat materiálem pro pohlcováníkapalin (nap . pí
skem, k emelinou, univerzální
m pojivem). S
obsorbovaný
m materiálem nakládat ve smyslu kapitoly "Odstranování
".

6.4. Odkaz na jinéoddí
ly
Dodr ujte bezpe nostníp edpisy (dle Oddí
ly 7 a 8).

ODDÍ
L 7: Zacházenía skladování
7.1. Opat enípro bezpe nézacházení
P i zacházenís chemikáliemi nutno dodr ovat obvyklébezpe nostníp edpisy.

7.2. Podmí
nky pro bezpe néskladovánílátek a sm sív etn neslu itelných látek a sm sí
Prázdnéobaly mohou obsahovat zbytky produktu, a proto se s ní
mi musíopatrn zacházet. Op tovné
pou itíje mo n pouze po dokonalém vy i t ní
. Otev enéobaly pe liv uzav t a skladovat ve svislé
poloze.
Skladovacít da podle
12
Neho lavékapaliny
TRGS 510

7.3. Specifickékone né/specifickákone nápou ití
dnáinformace neník dispozici

ODDÍ
L 8: Omezováníexpozice/osobníochrannéprost edky
8.1. Kontrolníparametry
Limitníhodnoty expozice
2-Butoxyethanol
Seznam
Hodnota
Mezníhodnota krátkodobé
expozice
Maximálnímez; Resorpce k
Faktor: 0,207
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Seznam
Hodnota
Mezníhodnota krátkodobé

PEL/NPK-P
100
mg/m3
200
mg/m3
/senzibilizace: D; T hotenskáskupina; Stav: 2013; Poznámky: I,

PEL/NPK-P
70
mg/m3
100
mg/m3
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/senzibilizace; T hotenskáskupina: Stav: 2013; Poznámky: I, Faktor:

8.2. Omezováníexpozice
Technickáopat ení/ Hygienickáopat ení
P i zacházenís chemikáliemi nutno dodr ovat obvyklébezpe nostníp edpisy.
Ochrana dýchací
ch orgán - Poznámka
Nenípo adováno.
Ochrana rukou
Rukavice odolnéproti chemikálií
m
Vhodnýmateriál
nitrile
>=
0,6
mm
Tlou ka rukavic
Doba pr niku
480
min
Ochrana o
T sn p iléhají
cíochrannébrý
le
Ochrana t la
Protichemickýpracovníod v.

ODDÍ
L 9: Fyzikálnía chemickévlastnosti
9.1. Informace o základní
ch fyzikální
ch a chemických vlastnostech
kapalný
Forma
na loutlý
Barva
po citrónu
Zápach
hodnota pH
Hodnota
Koncentrace/H2O
Bod vzplanutí
Hodnota
Hustota
Hodnota
Rozpustnost ve vod
Poznámky
Viskozita
Hodnota
Metoda

cca

11,5
1

%

>

100

°
C

cca

1,015

kg/l

mí
sitelný
cca
11
DIN 53211 4 mm

s

ODDÍ
L 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
P i p edepsaném zp sobu skladovánía odborném zacházenínedocházík
reakcí
m.

dný
m nebezpe ný
m

10.2. Chemickástabilita
Produkt je stabilní
.

10.3. Mo nost nebezpe ných reakcí
Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4. Podmí
nky, kterým je t eba zabránit
Chránit p ed

rem a

inky p mého slune ní
ho z ení
.

10.5. Neslu itelnémateriály
Nejsou

dnéznámy.

10.6. Nebezpe néprodukty rozkladu
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dnénebezpe néprodukty rozkladu.

ODDÍ
L 11: Toxikologickéinformace
11.1. Informace o toxikologických

incí
ch

Akutníorálnítoxicita
ATE
>
10.000
mg/kg
Metoda
Vypo tenáhodnota (Na zení(ES) 1272/2008)
Akutnídermálnítoxicita
ATE
>
10.000
mg/kg
Metoda
Vypo tenáhodnota (Na zení(ES) 1272/2008)
Akutníinhala nítoxicita
ATE
>
100
mg/l
Podávání
/Forma
Páry
Metoda
Vypo tenáhodnota (Na zení(ES) 1272/2008)
ATE
>
20
mg/l
Podávání
/Forma
prach/mlhu
Metoda
Vypo tenáhodnota (Na zení(ES) 1272/2008)
ravost/dr divost pro k i
P sobídr divéna k i a sliznice.
v népo kozenío / podr d nío
Mo nost dlouho trvají
cí
ho dr divého inku na oko.
Senzibilizace (Slo ky)
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.
Na základ dostupný
Mutagenita
Na základ dostupný
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.
Karcinogenita
Na základ dostupný
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.
Toxicita pro reprodukci
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.
Na základ dostupný
Toxicita pro specifickécí
lovéorgány (STOT)
Na základ dostupný
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.
Nebezpe náp i vdechnutí
Na základ dostupný
ch informacínejsou spln na klasifika níkritéria.

ODDÍ
L 12: Ekologickéinformace
12.1. Toxicita
Toxicita pro ryby
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici
Toxicita pro Dafnie
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici
Toxicita pro asy
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici
Toxicita pro bakterie
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici

dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.
dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.
dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.
dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.

12.2. Perzistence a rozlo itelnost
Povrchov aktivnílátka(y) obsa ena(y) v tomto p pravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability
podle Sm rnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech.

12.3. Bioakumula nípotenciál
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici

dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.
Strana 5(7)

BÜFARei
ni
gungssy
st
eme
Ei
nUnt
er
nehmenderBÜFA-Gruppe

Bezpe nostnílist podle (EG) Nr. 1907/2006

Datum revize: 29.05.2015

* Tolo Aktiv

# 8750309211

Verze: 6 / CZ

Datum tisku: 17.04.18

Master No. MA-211

12.4. Mobilita v p d
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici

dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.

12.5. Výsledky posouzeníPBT a vPvB
Hodnoceníperzistence a bioakumula ní
ho potenciálu
V²
robek neobsahuje ×ßdnÚlßtky PBT/vPvB.

12.6. Jinénep znivé inky
K tomuto pododdí
lu nejsou k dispozici

dnéekotoxikologickéúdaje pro vlastníprodukt.

ODDÍ
L 13: Pokyny pro odstra ování
13.1. Metody nakládánís odpady
Likvidace zbytku produktu
P i azení sla kódu odpadu podle evropského Katalogu odpadu (EAK) nutno provést po konzultaci s
regionálníorganizacípro zna kodnováníodpad .
Zne i t néobaly
Zcela vyprázdn néobaly mohou bý
t recyklovány.

ODDÍ
L 14: Informace pro p epravu
Pozemníp eprava ADR/RID
Nejednáse o nebezpecnézbo

Námorníp eprava IMDG/GGVSee
m p edpis m pro námo níp epravu.
Produkt nepodléháp epravní

ODDÍ
L 15: Informace o p edpisech
Slo ky (Na zení(ES) . 648/2004)
mén ne 5 %
neiontovépovrchov aktivnílátky, aniontovépovrchov aktivnílátky
VOC
VOC (EC)
2,52
%
Dal informace
Vý
robek neobsahuje dnélátky vzbuzují
cízvl t velkéobavy (SVHC).

15.2. Posouzeníchemickébezpe nosti
Pro tuto sm s nebylo provedeno posouzeníchemickébezpe nosti.

ODDÍ
L 16: Dal

informace

H-v ty uvedenév oddí
lu 3
H226
Ho lavákapalina a páry.
H302
Zdraví kodlivýp i po ití
.
H304
P i po itía vniknutído dý
chací
ch cest m e zp sobit smrt.
H312
Zdraví kodlivýp i styku s k .
H315
Dr dík i.
H317
M e vyvolat alergickou ko níreakci.
H318
Zp sobuje v népo kozenío .
H319
Zp sobuje v népodr d nío .
H332
Zdraví kodlivýp i vdechování
.
H411
Toxickýpro vodníorganismy, s dlouhodobý
mi inky.
H412
kodlivýpro vodníorganismy, s dlouhodobý
mi inky.
Zkratky
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
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Kategorie CLP u oddí
lu 3
Acute Tox. 4
Akutnítoxicita, Kategorie 4
Aquatic Chronic 2
Nebezpe nýpro vodníprost edí
, CHRONICKÝ, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3
Nebezpe nýpro vodníprost edí
, CHRONICKÝ, Kategorie 3
, Kategorie 1
Asp. Tox. 1
Nebezpe náp i vdechnutí
Eye Dam. 1
V népo kozenío , Kategorie 1
Eye Irrit. 2
Podr d nío , Kategorie 2
Flam. Liq. 3
Ho lavákapalina, Kategorie 3
Skin Irrit. 2
Dr divost pro k i, Kategorie 2
Skin Sens. 1
Senzibilizace k e, Kategorie 1
Dopl ují
cíinformace
ho listu jsou ozna eny: ***
Vý
znamnézm ny oproti p edchozíverzi tohoto bezpe nostní
Údaje odpoví
dajídne ní
mu stavu na ich znalostía poznatk . Bezpe nostnílist popisuje po adavky pro
zaji t níbezpe némaniplace s produktem. Údaje nep edstavujív ak garanci vlastnostítohoto vý
robku.
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