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POLTECH LINO STRIPPER 3200599

Výrobce Zodpovědný za distribuci
Pollet S.A. Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20 Rue de la Grande Couture, 20
B-7501  Tournai-Doornik  Belgique-België B-7501  Tournai-Doornik  Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21 Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83 Fax : +32 69 21 02 83
Web site : http://www.pollet.eu Web site : http://www.pollet.eu
V případě nouze : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245 V případě nouze : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

ODDÍL 1.  Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Identifikace výrobku : Kapalina.

Obchodní název : POLTECH LINO STRIPPER

Použití : Industrial and institutional detergent
Podrobné informace viz zpravodaj o výrobku.

Identifikace firmy : Viz distributor.

Jméno a funkce odpovědné osoby : adress email : msds@pollet.eu
tél 0032 69 553 891 or 883
Laboratory of Pollet S.A.

ODDÍL 2  Identifikace nebezpečnosti

2.1.  Klasifikace látky nebo směsi

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

H319 - Zpusobuje vážné podráždení ocí

2.2.  Prvky označení

Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 (CLP)

• Výstražné symboly nebezpečnosti

MÄ
• Výstražné symboly nebezpečnosti : SGH07

• Signální slova : Varování

• Standardní věty o nebezpečnosti : H319 - Zpusobuje vážné podráždení ocí

• Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence : P337+P313 - Pretrvává-li podráždení ocí: Vyhledejte lékarskou pomoc/ošetrení
P280 - Používejte ochranné brýle

2.3.  Další nebezpečnost

Jiná rizika : Žádné za normálních podmínek.

ODDÍL 3  Složení/informace o složkách

3.1./3.2.  Látka / Příprava
Látka / Příprava : Příprava.

Tento produkt je nebezpečný a obsahuje nebezpečné složky.

Složení :  < 5% :   -    -  Aniontové složky  -  Neionické složky  -  Fosfáty
Ochranné složky  -  Vůně

Název látky Obsah Č. CAS Č. EC Č. rejstříku REACH

2-(2-butoxyethoxy)ethanol : > 5  <= 15 % 112-34-5 203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44 Xi; R36
----------------------------------
Eye Irrit. 2;H319

2-Propanol : > 1  <= 5 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25 F; R11
R67
Xi; R36
----------------------------------
Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE3; H336
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ODDÍL 3  Složení/informace o složkách  (pokračování)

Název látky Obsah Č. CAS Č. EC Č. rejstříku REACH

Benzyl alcohol : > 1  <= 5 % 100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 ---- Xn; R20/22
----------------------------------
Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Acute Tox. 4 (Oral);H302

Alcohols, C9-11, ethoxylated : > 1  <= 5 % 68439-46-3 ----- ----- ---- Xn; R22
Xi; R36
----------------------------------
Eye Irrit. 2;H319
Acute Tox. 4 (Oral);H302

sodium p-cumenesulphonate : > 1  <= 5 % 15763-76-5 239-854-6 ----- 01-2119489411-37 Xi; R36
----------------------------------
Eye Irrit. 2;H319

ODDÍL 4.  Pokyny pro první pomoc

- Nadýchání : Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu.
Postiženého udržujte v klidu.
Získat lékarskou pomoc v prípade, dýchací potíže pretrvávají.

- Zasažení kůže : Umyjte ruce pečlivě mýdlem a vodou.
Sejměte potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a poté
opláchněte teplou vodou.

- Při zasažení očí : Vypláchněte velkým množstvím vody.

- Požití : Nevyvolávejte zvracení.
Vypláchněte si ústa.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
Plivat.
Je-li to možné, předložte tento list. Není-li k dispozici, ukažte obal nebo etiketu.

ODDÍL 5.  Opatření pro hašení požáru

Hasicí prostředky

- Vhodné hasicí prostředky : Pěna.
Suchá chemikálie.
AFFF.

- Nevhodné hasicí prostředky : Prudký proud vody může způsobit rozšíření ohně.

Protipožární ochrana : Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího
ústrojí.

Prevence : Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.

Zvláštní postupy : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.

Okolní oheň : Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.

ODDÍL 6.  Opatření v případě náhodného úniku

Osobní opatření : Místo, kde došlo k rozlití výrobku, může být kluzké. Úklidovou četu vybavte řádnými
ochrannými prostředky.
Prostředky pro ochranu dýchacího ústrojí mohou být nezbytné.

Environmentální opatření : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě.
Upozorněte úřady pokud dojde k úniku do veřejných vod.

Metody čištění : Rozlitý přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu, který jej
zachytí.
Na odpad používejte vhodné nádoby.
Zbytky zřeďte a spláchněte.
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ODDÍL 7.  Zacházení a skladování

Manipulace : Handle with good industrial hygiene and safety procedures.
Zajistěte okamžité odstranění přípravku z očí, pokožky a oděvu.
Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a
ostatní nechráněná místa.

Technická ochranná opatření : Používejte uzemněné elektrické/mechanické přístroje. Elektrické přístroje, které lze použít ve
výbušné atmosféře.

Obecné : Zabraňte zbytečné expozici. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.

Skladování : Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru. Skladujte v těsně uzavřených řádně
odvětrávaných nádobách mimo zdroje tepla, jiskření a otevřeného ohně.

Opatření při zacházení a skladování : Obvykle se vyžaduje jak místní odtah, tak i celkové odvětrávání místnosti.

ODDÍL 8.  Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Pracovní expoziční limity : 2-Propanol : TLV(c) -TWA [ppm] : 400
2-Propanol : TLV(c) -STEL [mg/m3] : 1230
2-Propanol : TLV(c) -STEL [ppm] : 200
2-Propanol : TLV© -TWA [mg/mł] : 983

Ochrana osob

- Ochrana dýchacích orgánů : V případě tvorby vzduchem se šířících částic při manipulaci s tímto materiálem by se měl
použít schválený protiprachový nebo protimlhový respirátor.

- Ochrana rukou : Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice.

- Ochrana kůže : Při běžném použití není třeba používat zvláštní oděv/ochranné prostředky na ochranu
pokožky.

- Ochrana očí : Goggles recommended to ensure personal safety

- Požití : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Průmyslová hygiena : Místní a celkové odvetrávání výfukových plynu musí být dostatecné k uspokojení expozice
standardu.

ODDÍL 9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1.  Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.1.a.  Vzhled

Vzhled : Kapalina.

Barva : Modrý.

9.1.b.  Zápach

Zápach : Levandule.

9.1.d.  pH

Hodnota pH (koncentrovaný produkt) : 9.5 +/- 0.5

Hodnota pH destilované vody : 10% : 9 +/- 0.5

9.1.m.  Relativní hustota

Hustota [kg/m3] : 1026 +/- 5

9.1.n.  Rozpustnost

Rozpustnost ve vodě : Úplný.

9.2.  Další informace

Další údaje : Viz záhlaví: Informace o složkách.
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ODDÍL 10.  Stálost a reaktivita

Nebezpečné reakce : Žádné za normálních podmínek.

Materiály, kterých je nutno se : Nemíchejte s ostatními přípravky.
vyvarovat

Nebezpečné produkty rozkladu : Může se rozkládat při styku s: aluminium, zinc (zinc, zink)
Při zahřívání na teplotu rozkladu uvolňuje nebezpečné výpary.

Nebezpečné vlastnosti : Žádné za normálních podmínek.

ODDÍL 11.  Toxikologické informace

O výrobku : Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 12.  Ekologické informace

O složkách : Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii
biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto
prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou
žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

ODDÍL 13.  Pokyny pro odstraňování

Obecné : Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.
Zabraňte úniku do životního prostředí.

ODDÍL 14.  Informace pro přepravu

Obecné informace : Není kontrolován.

ODDÍL 15.  Informace o předpisech

Značení EC

Francie : Tableaux des maladies professionnelles prévus ŕ l'article R, 461-3 du code du
travail

Chart of occupationnal diseases, : RG84 : Diseases caused by liquid organic solvents for professional use.
according to French Labor Code

Ostatní : Žádné.

Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

Klasifikace EC : Xi; R36

Symbol/symboly : Xi : Dráždivý

R-věta/R-věty : R36 : Dráždí oči.

S-věta/S-věty : Žádné.

ODDÍL 16.  Další informace

R sentences relative to raw materials : R11 : Vysoce hořlavý.
mentionned in section 3 R20/22 : Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

R22 : Zdraví škodlivý při požití.
R36 : Dráždí oči.
R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Datum výtisku : 2 / 11 / 2015

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise EEC 2004/73EC.(31-10-05)

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI  Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé.  Informace jsou
však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné.  Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití
nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí.  Z těchto a jiných důvodů
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na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli
spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku.  Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl
by být používán pouze pro tento výrobek.   Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu
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