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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006, Příloha II., čl.31  

a nařízení č.453/2010 

CLINEX oplach 
Datum vydání: 29.09.2015                                   Verze:2                                     Revize: 29.09.2015  

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  

1.1. Identifikátor výrobku 

Chemický název/obchodní název směsi: CLINEX oplach  

1.2. Použití směsi: Oplach do myček na nádobí. Pro profesionální použití.  

1.3. Identifikace společnosti nebo podniku 

Výrobce - Zhotovitel 

Jméno nebo obchodní jméno: Steinfels Swiss  
Division der Coop Genossenschaft  

Místo podnikání nebo sídlo: St. Gallerstrasse 180, Postfach 53, CH-8411 Winterthur, 

tel: + 41 052 234 44 00, fax: +41 052 234 44 01, e-mail: info@steinsfels-swiss.ch 

Informace poskytuje: Technické oddělení 

Odborně způsobilá osoba odpovědná za údaje uvedené v bezpečnostním listě: Steinfels Swiss,    

tel: +41 052 234 44 00, fax: +41 052 234 44 01, e-mail: info@steinsfels-swiss.ch 

Dovozce - Distributor  

Obchodní jméno: Ladislav Král, Gastro Elektro Servis 

Místo podnikání nebo sídlo: Krásensko 114, 68304 Drnovice  

Identifikační číslo (IČO): 13052098, tel:, +420 602566782, e-mail: kral.ges@seznam.cz 

1.4. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; 

telefon (24 hodin/den) 02/24 91 92 93; 02/24 91 54 02; 02/24 91 45 75. 

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  

Směs je klasifikována dle nařízení ES 1272/2008 (CLP) EP.     

Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES a je doplněna údaji z odborné 

literatury a firemními údaji. 

Klasifikace látky podle nařízení (ES) č.1272/2008-CPL 
 GHS05 

 Skin Irrit. 2, H315 Dráždí kůži. 

         Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES  

Odpadá 

2.2. Prvky označení 

Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení 1272/2008-CLP.  

Údaje na štítku 

· Piktogramy označující nebezpečí 
   GHS07 

 
Signální slovo: VAROVÁNÍ  

Nebezpečné komponenty k etiketování 

Alkoxylát mastných alkoholů, polymer  

mailto:info@steinsfels-swiss.ch
mailto:info@cwk-scs.ch
mailto:kral.ges@seznam.cz
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Kyselina citronová, CAS: 77-92-9, EINECS: 201-069-1  

Natrium-kumensulfonát, CAS: 28348-53-0, EINECS: 248-983-7 

2-Propanol, CAS: 67-63-0, EINECS: 200-661-7   

· Údaje o nebezpečnosti 

H315 Dráždí kůži. 

2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

·Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s mezinárodními/ národními předpisy. 

Další informace: Nejsou uvedeny 

2.3. Další nebezpečnost  

Posouzení výsledků  PBT a vPvB 

PBT: Nepoužitelné.   

vPvB: Nepoužitelné. 

Oddíl 3. Složení/informace o složkách  

3.1. Chemická charakteristika výrobku: Směs 

Výrobek je směs uvedených nebezpečných látek s přísadami, které nejsou nebezpečné. 

Identifikační čísla Chemický název látky, klasifikace Koncentrace 

CAS: -----  

EINECS: ----- 

 

Alkoxylát mastných alkoholů, polymer 

 Xi; R 36/38  

   5 - 10% 

 Eye irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315   

CAS: 77-92-9 

EINECS: 201-069-1 

Index.č.: ---- 

Kyselina citronová  

 Xi; R 36 

   5 - 10%  

 

 Eye irrit. 2, H319 

CAS: ----- 

EINECS: ----- 

 

Alkoxylát mastných alkoholů, polymer 

 Xi; R 38-41  

   2,5 - 5%  

 

 Eye irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, Aquatic Acute 1 

H400, Aquatic Chronic. 3, H412  

CAS: 28348-53-0  

EINECS: 248-983-7 

 

Natrium-kumensulfonát  

 Xi; R 36 

   2,5 - 5%  

 

 Eye irrit. 2, H319 

CAS: 67-63-0   

EINECS: 200-661-7   

Index.č.: 603-117-00 

2-Propanol 

 F; R 11, Xi; R 36-67 

    2,5 - 5%  

 

 Flam. Liq. 2, H224,  Eye irrit. 2, H319, STOT SE 3, H336  

Úplné znění R a H vět je uvedeno v oddíle 16. 

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc  

4.1. Popis první pomoci 

Při nadýchání: Postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích, zástavě dechu nebo bezvědomí 
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neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.  

Při styku s kůží: Potřísněná místa omýt vodou a mýdlem a dobře spláchnout. V případě podráždění 

pokožky nebo alergických reakcí vyhledejte lékaře. 

Při zasažení očí: Oči okamžitě při rozevřených víčkách proplachovat tekoucí vodou po dobu 15   

minut. Při podráždění se obraťte na očního lékaře. 

Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. V 

žádném případě nevyvolávejte zvracení. Okamžitě přivolejte lékaře, ukažte lékaři etiketu výrobku.  

Pokud je postižený v bezvědomí, nic orálně nepodávejte, uložte do stabilizované polohy. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.  

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Elementární pomoc, dekontaminace, symptomatické léčení. Dbejte pokynů lékaře. V případě nehody, 

nebo necítí-li postižený se dobře, předložte lékaři etiketu výrobku nebo bezpečnostní list. 

Další údaje: Neuvedeny  

Oddíl 5. Opatření pro zdolávání požáru 

5.1.Vhodná hasiva: Suché hasící prostředky - pěna, hasicí prášek, kysličník uhličitý. Hasicí 

prostředky přizpůsobte okolí požáru. 

5.2. Nevhodná hasiva: Proud vody. 

5.3. Zvláštní nebezpečí: Tento výrobek není hořlavý. Při požáru může kouř, obsahovat také původní 

látku kromě neidentifikovaných toxických a / nebo dráždivých sloučenin. Kontaminovanou hasicí 

vodu shromažďovat odděleně, nesmí být vypuštěna do kanalizace. 

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Standardní postup pro požáry chemikálií. 

Další údaje: Žádná zvláštní opatření.   

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Osoby, které zajišťují likvidaci úniku musí být 

vybaveny kompletními osobními ochrannými pomůckami. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.  

Nechráněné osoby evakuovat. Pozor, nebezpečí uklouznutí na rozlitém produktu.  

Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. 

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí  

Zabránit úniku do zdrojů pitné vody, do povrchové vody a kanalizace. V případě úniku informovat 

příslušné bezpečnostní orgány. 

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Rozlitý produkt mechanicky posypat sorbenty, 

které na sebe navazují alkalické roztoky. Nasáklé sorbenty posbírat, znehodnocený produkt umístit 

do nepropustných uzavřených nádob, odstranit dle bodu 13., pokyny k likvidaci odpadu.  

6.4. Odkaz na jiné oddíly: Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7. Informace týkající se 

osobních ochranných prostředků viz oddíl 8. Informace o "stabilitě a reaktivitě" viz oddíl 10. 

Informace o nakládání s odpady, viz oddíl 13. 

Další údaje: Neuvedeny  

Oddíl 7. Zacházení a skladování 

7.1. Pokyny pro bezpečné zacházení 

Při práci dodržovat doporučené technologické postupy. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. 

Zabraňte vniknutí do očí, vdechování výparů, a styku s kůží. Při manipulaci s přípravkem musí  
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pracovník používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky s odolností vůči chemickým 

rizikům. Osobní ochranné pomůcky jsou uvedeny v oddíle 8. Zamezit vytváření aerosolů.  

Preventivní opatření na ochranu životního prostředí 

Uchovávat v neporušených a uzavřených nádobách. Neskladovat na volném nezastřešeném 

prostranství. Zabránit úniku do zdrojů pitné vody, do povrchové vody a kanalizace. Oplachové vody 

zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.  

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek a směsí  
Skladujte v místě, které je přístupné pouze oprávněným osobám. Chraňte před přímým slunečním 

zářením. Po odebrání materiálu nádoby uzavřít a udržovat těsně uzavřené, zajistit dobré větrání. 

Neskladovat společně s kyselinami. Neskladovat společně s potravinami. Chraňte před mrazem.  

7.2.1. Třída skladování: Informace nejsou k dispozici. 

7.2.2. Množstevní limity: Informace nejsou k dispozici. 

7.3. Specifická použití: Informace nejsou k dispozici. 

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky  

8.1. Expoziční limity 

Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší) doplnit 

LÁTKA                                PEL mg/m
3    

NPK-P mg/m    PEL-ppm    NPK-P-ppm     Poznámka 

2-Propanol, 

CAS: 67-63-0                       500                1000                   203,5           407                  D  kůže 

PEL -přípustné expoziční limity 

NPK-P-nejvyšší přípustné koncentrace 

ppm – při teplotě 25ºC a tlaku 100 kPa  

Hodnoty jsou uvedeny podle Nařízení vlády č.361/2007 Sb., Příloha č.2., Seznam chemických  

látek a jejich přípustné expoziční  limity (PEL)  a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P).  

8.2. Omezování expozice  

8.2.1. Omezování expozice pracovníků  

Technická opatření na omezení expozice osob  
Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, 

očima a oblečením. Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. 

Před přestávkami a ihned po manipulaci s produktem si umyjte ruce. 

8.2.2. Osobní ochranné prostředky 

Osobní ochranné prostředky musí  odpovídat normám a  bezpečnostním  předpisům platným v ČR.  

Ochranné prostředky musí být odolné proti škodlivým účinkům všech obsažených látek.  

a) Ochrana dýchacích cest: Není třeba používat speciální ochranné pomůcky. 

b) Ochrana rukou: Používat ochranné rukavice z nepropustného materiálu s odolností proti 

chemickým rizikům.  

Materiál rukavic: Materiál rukavic musí být odolný proti chemickým rizikům Správný výběr 

rukavic nezávisí jen na materiálu ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce a 

požadavků uživatele na různé druhy rizik při práci.    

Doba průniku materiálu rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy 

průniku materiálem ochranných rukavic.  

c) Ochrana očí: Těsné ochranné brýle nebo obličejový štít s odolností proti chemickým rizikům.  

d) Ochrana kůže: Kompletní ochranný pracovní oděv, při přelévání gumová nebo plastová zástěra.  
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8.2.2. Omezování expozice životního prostředí 

Nádoby s přípravkem skladovat v zastřešených, uzavřených dobře odvětraných skladech. Podlaha 

skladu musí být nepropustná a odolná vůči chemickým účinkům přípravku. Při skladování i 

manipulaci zabránit úniku směsi do zdrojů pitné vody, povrchových vod a kanalizace. Při rozlití 

přípravku v blízkosti vodních zdrojů ohradit únik, zabránit vniknutí do zdroje. 

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Všeobecné informace 

Skupenství (při 20°C): Kapalný 

Barva: Růžová  

Zápach (vůně): Charakteristický 

Hodnota pH (při °C a koncentraci v %): 2,1 

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): Není použitelné. 

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Není stanoveno.  

Bod vzplanutí (°C): 100 ° C 

Samozápalnost: Informace nejsou k dispozici. 

Nebezpečí exploze: Informace nejsou k dispozici. 

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Nestanovitelné, dolní mez (% obj.): Nestanovitelné  

Oxidační vlastnosti: Informace nejsou k dispozici. 

Tenze par (při 20°C): Informace nejsou k dispozici. 

Rozpustnost (při °C): ve vodě: Informace nejsou k dispozici. 

                                   v tucích (včetně specifikace oleje): Informace nejsou k dispozici. 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Informace nejsou k dispozici. 

Další údaje (např. index lomu): Informace nejsou k dispozici. 

Viskozita při 20°C:  Informace nejsou k dispozici. 

Hustota (při °C): při 20°C 1,026 g/cm³  

Obsah organických rozpouštědel: Informace nejsou k dispozici. 

9.2. Další informace: Informace nejsou k dispozici. 

Oddíl 10. Stálost a reaktivita  

10.1. Reaktivita: Informace nejsou k dispozici. 

10.2. Chemická stabilita: Produkt je stabilní za běžných podmínek použití a skladování. Je třeba 

dodržovat obvyklá bezpečnostní a hygienická opatření pro chemické produkty. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Informace nejsou k dispozici. 

10.4. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Informace nejsou k dispozici. 

10.5. Nekompatibilní materiály: Silné báze a oxidační činidla. 

10.3. Nebezpečné rozkladné produkty: Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů 

a par. 

Potřeba a přítomnost stabilizátorů: Neuvedeno 

Oddíl 11. Toxikologické informace  

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita  

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC50 

Natrium-kumensulfonát, CAS 28348-53-0 
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LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): > 7000 mg / kg (NLM_CIP) 

LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): Údaje nejsou k dispozici. 

LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1): Údaje nejsou k dispozici. 

2-Propanol, CAS: 67-63-0                        

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 4396 mg / kg (IUCLID) 

LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): 12800 mg / kg (LOLI) 

LC50, inhalačně, potkan: 16000 ppm 8 h (LOLI) 

a) akutní toxicita – směs: Informace nejsou k dispozici.   

Primární dráždivé účinky 

b) žíravost/dráždivost pro kůži: Dráždí kůži. 

c) vážné poškození očí/podráždění očí: Vážné poškození očí / podráždění očí 

d) senzibilizace dýchacích cest/kůže: Senzibilizační účinky neprokázány. 

Účinky CMR 

e) mutagenita: Informace nejsou k dispozici.   

f) karcinogenita: Informace nejsou k dispozici.    

g) toxicita pro reprodukci: Informace nejsou k dispozici.   

i) toxicita pro specifické cílové orgány: Informace nejsou k dispozici.   

j) nebezpečnost při vdechnutí: Informace nejsou k dispozici.   

Oddíl 12. Ekologické informace 

Zabránit úniku do spodních vod, vodních zdrojů a kanalizace.  

12.1. Toxicita  

Akutní toxicita pro vodní organismy 

Natrium-kumensulfonát, CAS 28348-53-0 

- EC50, 72 hod., sladkovodní řasy Desmodesmus subspicatus (mg.l-1): EC50 >1000 mg/l/72 

2-Propanol, CAS: 67-63-0                        

-LC50, 96 hod., sladkovodní ryby - Macrochirus (mg.l-1): LC50 1400000 mg/l/96 

-LC50, 96 hod., sladkovodní ryby – Promeleas (mg.l-1): LC50 9640 mg/l/96 [průtokový] 

-LC50, 96 hod., sladkovodní ryby – Promeleas (mg.l-1): LC50 11130 mg/l/96 [statický] 

-EC50, 48 hod., Daphnia magna (mg.l-1): 13299 mg/l/48 h   

-EC50, 96 hod., sladkovodní řasy Desmodesmus subspicatus (mg.l-1): EC50 >1000 mg/l/96 h   

- EC50, 72 hod., sladkovodní řasy Desmodesmus subspicatus (mg.l-1): EC50 >1000 mg/l/72 h   

-LC50, 96 hod., sladkovodní ryby - Pstruh duhový: (mg.l-1): LC50 45,4 mg/l/96 h (statický)  

12.2. Persistence a rozložitelnost: Všechny povrchově aktivní látky obsažené v produktu odpovídají 

hodnotám pro biologickou rozložitelnost, které jsou stanoveny v Nařízení (ES) č. 648/2004 o 

detergentech. 

Údaje potvrzující toto prohlášení pro příslušné orgány členských států, budou předány na jejich 

přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. 

12.3. Bioakumulační potenciál: Informace nejsou k dispozici. 

12.4. Mobilita v půdě: Informace nejsou k dispozici. 

12.4. Bioakumulační potenciál: Informace nejsou k dispozici. 

12.5. Jiné nepříznivé účinky: Informace nejsou k dispozici. 

12.6. Výsledky posouzení BTP a vPvB: Informace nejsou k dispozici.    
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Oddíl 13. Pokyny k odstraňování 

13.1. Způsoby odstraňování přípravku  

Odstraňování zbytků přípravku, znehodnoceného přípravku a obalů se řídí předpisy pro nakládání s 

odpady tj. zákon o odpadech v platném znění. Předat oprávněné osobě k odstranění, doporučena 

např. neutralizace.  

Kód odpadu- použitý produkt: 06 01 06 N  

Označení odpadu:                   Jiné kyseliny 

Odstranění / Znečištěné obaly 

Kód odpadu:               15 01 10 N 

Označení odpadu:              Obal obsahující zbytky nebezpečných látek 

Podle zákona o odpadech a o obalech v platném znění odevzdejte znečištěný obal oprávněné osobě k 

odstranění. Doporučeno: spálení ve spalovně nebezpečného odpadu, recyklace. Prázdný obal nelze 

znovu použít, vzhledem ke zbytkovému obsahu nebezpečných látek.  

Odstranění / karton 

Kód odpadu:               15 01 01 O 

Označení odpadu:               Papírové a lepenkové obaly   

Podle zákona o odpadech a o obalech v platném znění odevzdejte čistý prázdný obal k recyklaci. 

Odstranění / Absorpční materiál 

Kód odpadu:                 15 02 02 N 

Označení odpadu:               Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a oděvy 

                                                znečištěné nebezpečnými látkami. 

Předat oprávněné osobě k odstranění, doporučeno např. spálení ve spalovně nebezpečných odpadů.    

Oddíl 14. Informace o dopravě  

Směs není pro přepravu nebezpečným zbožím. 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 

Námořní přeprava (IMDG) 

Letecká přeprava (ICAO/IATA) 

Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR) 

Technický název:  Odpadá 

Číslo UN: Odpadá 

Třída: Odpadá 

Obalová skupina: Odpadá 

Výstražná tabule: Odpadá 

Klasifikační kód: Odpadá 

Identifikační číslo nebezpečnosti: Odpadá 

Omezené množství: Odpadá 

Kód omezení pro tunely: Odpadá 

Číslo EMS: Odpadá 

Látka znečišťující moře:  Ne                                          

· UN "Model Regulation": Odpadá 

· Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Odpadá 

· Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nedá se použít. 

Oddíl 15. Informace o předpisech  
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006, Příloha II., čl.31  

a nařízení č.453/2010 

CLINEX oplach 
15.1. Bezpečnost, zdraví a životní prostředí / specifické právní předpisy týkající se směsi 

Právní předpisy 
Složky dle nařízení (ES) 648/2004: 

> = 30%: voda 

> = 5%; <15%: neiontové povrchově aktivní látky, kyseliny 

<5% aniontové povrchově aktivní látky: 

VOC (CH) = 2.90027000% 

Předpisy EU: Směrnice 1999/45/ES a její následné změny 

Směrnice 67/548/EHS a její následné změny a úpravy 

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Evropského parlamentu 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Evropského parlamentu 

Nařízení (ES) 790/2009 (I Atp. CLP) Evropského parlamentu 

Nařízení (ES) 453/2010 Evropského parlamentu 

Národní předpisy: Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 

přípravcích týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků, 

ve znění pozdějších předpisů   

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  o Celní  

správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.33/2005Sb., kterým se  restruktualizuje Evropská dohoda o 

přepravě nebezpečných věcí – ADR, ve znění pozdějších předpisů 

Zvláštní označení určitých přípravků: Není uvedeno. 

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57: Informace nejsou k dispozici. 

Látky v kandidátském seznamu (čl. 59 nařízení REACH): Informace nejsou k dispozici. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Nebylo provedeno. 

Pokyny k omezení zaměstnanosti: Nejsou uvedeny.  

Oddíl 16. Další informace 

Úpravy oproti předchozí verzi  

Došlo ke změnám v následujících bodech podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Evropského 

parlamentu, Nařízení ES 1272/2008 a Nařízení (ES) 453/2010: 1-16. 

Bezpečnostní je sestaven dle Nařízení (ES) 453/2010 Evropského parlamentu, Příloha II. 

Tento list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.    

Použitá literatura: Neuvedeno 

H-věty - úplné znění:   H315 Dráždí kůži. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

STOT SE 3, H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006, Příloha II., čl.31  

a nařízení č.453/2010 

CLINEX oplach 
R-věty - úplné znění:   R11 Vysoce hořlavý 

R36 Dráždí oči 

R38 Dráždí kůži 

R36/38 Dráždí oči a kůži 

R41 Nebezpečí vážného poškození očí 

R50 Vysoce toxický pro vodní organizmy  

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

Pokyny ke školení: Školit hygienické a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými 

přípravky, které jsou klasifikovány podle Nařízení ES 1272/2008 jako nebezpečné. 

Poznámka pro uživatele: Postupujte podle pokynů na etiketě. Pouze pro profesionální uživatele. 

Informace v tomto bezpečnostním listu odpovídají skutečnosti podle našich nejlepších znalostí v 

době tisku. 

Použité zkratky 
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici 

RID: Předpisy týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí 

IMDG: Mezinárodní námořní kodex přepravy nebezpečných věcí 

IATA: Mezinárodní letecká dopravní asociace 

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek 

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek  

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek  

CAS: Chemical Abstracts Service (součást American Chemical Society) 

PBT: Posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek.  

vPvB: Posouzení vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních látek. 

Eye Irrit. 2: Vážné podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2 

Skin Irrit. 2: Podráždění kůže, kategorie nebezpečnosti 2 

Aquatic Acute 1, akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie nebezpečnosti 1 

Aquatic Chronic 3, chronická toxicit pro vodní prostředí, kategorie nebezpečnosti 3 

STOT SE 3, Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3 
 

 

 

 

 

 


