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1

Identifikace látky nebo přípravku a vý robce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1.1
1.2

Identifikace lá tky nebo přípravku:
Použ ití lá tky nebo přípravku:

1.3

Identifikace výrobce:
Ná zev nebo obchodní firma:
Sídlo:

1.4

RIVONIT GRILLREINIGER
Přípravek na čištění grilů.
Pro profesioná lní použ ití.

Telefon:

Ecolab GmbH & Co.OHG
Reisholzer Werfstr. 38-42, Postfach 13 04 06,
40554 Düsseldorf, SRN
+49 211 9893-0

Identifikace prvního distributora:
Ná zev nebo obchodní firma:
Sídlo:
Telefon:
Fax:

Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
543 518 250
543 518 299

1.5

Telefonní číslo pro mimořá dné situace: Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2
tel. nepřetrž itě: 224 919 293, 224 915 402

2

Informace o slož enípřípravku
Slož ení dle nařízení 648/2004 EU o detergentech:
≥5-<15 %: aniontové povrchově aktivní lá tky
<5 %: neiontové povrchově aktivní lá tky
Další slož ky: hydroxid draselný, vodou rozpustná rozpouštědla, pomocné lá tky
Přípravek obsahuje tyto nebezpeč né látky:
Chemický ná zev:
Obsah v ( % ):
Č íslo ES (EINECS):
Č íslo CAS:
Symbol nebezpečnosti:
R - věta:

hydroxid draselný
5 - 15 %
215-181-3
1310-58-3
C, Xn
35-22

alkylbenzensulfoná t
5 - 15 %
287-494-3
85536-14-7
Xi
36/38

Chemický ná zev:
Obsah v ( % ):
Č íslo CAS:
Č íslo ES (EINECS):
Symbol nebezpečnosti:
R - věta:

alkoholy, C12-14, ethoxylované
1-5%
68439-50-9
500-213-3
Xn
22-41

Ú plné znění R-vět – viz bod 16 bezpečnostního listu.

3

Ú daje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku
Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb. a předpisů jej
prová dějících. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá i současně platným předpisům Evropské
unie. Je doplněno o údaje z odborné literatury a databá zí.
Klasifikace přípravku:
C
ž íravý
R 35
Způsobuje těž ké poleptá ní.
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Nejzá važ nější nepříznivé účinky na ž ivotní prostředí při použ ívá ní lá tky/ přípravku:
Větší množ ství koncentrovaného přípravku můž e nepříznivě ovlivnit vody a ekosystém.
Mož né nesprá vné použ ití lá tky/přípravku:
Zabraňte vniknutí do očí, při prá ci chraňte pokož ku.
Větší množ ství koncentrovaného přípravku nevylévejte do kanalizace a vod.

4

Pokyny pro prvnípomoc

4.1

Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotní potíž e, v případě zasaž ení očí a pož ití vž dy, vyhledejte lékaře a
předlož te tento bezpečnostní list.
Při nadýchá ní:
Při nadýchá ní aerosolu ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůž í:
Odlož te kontaminované oblečení. Zasaž ené čá sti pokož ky důkladně umyjte vlaž nou
vodou. Dle rozsahu poškození poraněné místo překryjte sterilní gá zou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při zasaž ení očí:
Ošetření očí má přednost před ostatní první pomocí. Při otevřených víčká ch nejméně 15
minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou, pokud mož no vlaž nou, tekoucí
vodou. Přilož te sterilní obvaz a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při výplachu
postiž eného oka nesmí dojít k zasaž ení oka druhého.
Při pož ití:
Vyplá chněte ústa velkým množ stvím vody a vypijte 1-2 sklenice vody. Nikdy nevyvolá vejte
zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a předlož te etiketu nebo tento
bezpečnostní list.

4.2
4.3

4.4

4.5

5

Opatřenípro hasebnízásah

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Vhodná hasiva:
Všechna běž ná hasiva.
Nevhodná hasiva:
Nejsou zná ma.
Zvlá štní nebezpečí:
Není zná mo.
Speciá lní ochranné prostředky pro hasiče: Osobní ochranné prostředky.
Další údaje:

6

Opatřenív případě náhodné ho úniku látky nebo přípravku

6.1

Preventivní opatření na ochranu osob:
Zamezte vstupu nepovolaným osobá m. Použ ívejte osobní ochranné prostředky.
Nebezpečí uklouznutí na rozlitém přípravku.
Postupujte podle pokynů obsaž ených v kapitolá ch 7 a 8.
Bezpečnostní opatření pro ochranu ž ivotního prostředí:
Větší množ ství koncentrovaného přípravku nevypouštějte do kanalizace.
Zamezte kontaminaci půdy a vod.
Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Větší množ ství uniklého přípravku odčerpejte do ná hradního obalu nebo jímejte
nehořlavým savým materiá lem (písek, křemelina apod.), shromá ž děte v uzavřených
ná dobá ch a předejte k odborné likvidaci. Zbytky přípravku na plochá ch oplá chněte velkým
množ stvím vody.
Malá množ ství uniklého přípravku oplá chněte velkým množ stvím vody.
Další údaje:
Při úniku velkých množ ství informujte hasiče, policii popř. jiný místně kompetentní orgá n.

6.2

6.3

6.4
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7

Pokyny pro zacházenís látkou nebo přípravkem a skladovánílátky nebo přípravku

7.1

Zachá zení:

7.2

Skladová ní:

8

Omezováníexpozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1

Expoziční limity: Při použ ití, ke kterému je přípravek určen, nedochá zí k překročení
limitů výskytu nebezpečných lá tek předepsaných pro běž ná pracoviště.

Ná dobu otevírejte opatrně a manipulujte s ní obezřetně.
Použ ívejte výhradně prostřednictvím aplikačních pomůcek Ecolab.
Skladujte výhradně v originá lních obalech.
Neskladujte společně s kyselinami v jedné zá chytné vaně.

č. CAS: 1310-58-3

hydroxid draselný

PEL: 1 mg/m

3

NPK-P: 2 mg/m

3

8.2

Omezová ní expozice pracovníků:
Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgá nů: Nevdechujte aerosol.
Ochrana očí: Těsně přilehající ochranné brýle.
Ochrana rukou: Použ ívejte ochranné rukavice pro prá ci s chemiká liemi z nitrilové nebo butylové
gumy (kategorie III dle EN 374). Zohledněte doporučení výrobce ohledně
propustnosti a ž ivotnosti rukavic a rovněž specifické podmínky na pracovišti.
Ochrana kůž e: Vhodný ochranný oděv a obuv.

9

Informace o fyzikálních a chemický ch vlastnostech látky nebo přípravku
o

Skupenství ( při 20 C ):
Barva:
Zá pach / vůně:
o
Hodnota pH ( při C ):
o
Teplota tá ní / rozmezí teplot ( C ):
o
Teplota varu / rozmezí teplot ( C ):
o
Bod vzplanutí( C ):
Hořlavost:
Samozá palnost:
Meze výbušnosti
-horní mez ( obj.% ):
-dolní mez ( obj.%.):
Oxidační vlastnosti:
o
Tenze par ( při C ):
o
Hustota ( při C ):
o
Rozpustnost ( při C )
-ve vodě:
-tucích (specif.oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Další údaje:
viskozita:
10

kapalné ( viskozní )
mléčná
charakteristický
o
14 ( neředěný) ( 20 C )

vodní roztok

3

o

1,03 g / cm ( 20 C )
o
neomezeně mísitelné ( 20 C )
o

cca 800 mPa.s ( 20 C ) ( Brookfield )

Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Podmínky, kterým je třeba zamezit:
Při použ ití, ke kterému je určen, je přípravek stabilní.
Lá tky a materiá ly, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
Reaguje s kyselinami za vývinu tepla.
Nebezpečné produkty rozkladu:
Při použ ití, ke kterému je přípravek určen, se nerozklá dá .
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Informace o toxikologický ch vlastnostech látky nebo přípravku
Styk s kůž í:

Produkt způsobuje poleptá ní kůž e a sliznic.

Zasaž ení očí:

Nebezpečí vá ž ného poškození očí.

Další údaje:

Při přiměřeném zachá zení a při použ ití, ke kterému je přípravek určen, ná m
nejsou zná my ž á dné zdraví škodlivé účinky.

Ekologické informace o látce nebo přípravku
Na zá kladě surovin obsaž ených v přípravku anebo strukturá lně srovnatelných lá tek se
předpoklá dají ná sledující ekologické údaje:
Rozlož itelnost: Obsahuje převá ž ně anorganické slož ky.
Povrchově aktivní lá tky obsaž ené v přípravku jsou podle pož adavků směrnic EU
pro detergenty 82/242 (neiontové povrchově aktivní lá tky) resp. 82/242/EEC (aniontové
povrchově aktivní lá tky) průměrně odbouratelné minimá lně z 90%.

13

Pokyny pro odstraňovánílátky nebo přípravku
S přípravkem je třeba v souladu s místními předpisy naklá dat jako s nebezpečným odpadem.
Přípravek spotřebujte pokud mož no v souladu s jeho určením.
Obal po vyprá zdnění a důkladném vyplá chnutí vodou předejte k recyklaci.
V případě neupotřebitelných zbytků přípravku postupujte podle zá kona o odpadech a podle
prová dějících předpisů o zneškodňová ní odpadů na zajištěné sklá dce pro tyto odpady nebo ve
spalovacím zařízení pro odpady, které bylo pro tento účel schvá leno.
Informaci o firmá ch zabezpečujících odstranění nespotřebovaných čá stí přípravku obdrž íte
u místně příslušného sprá vního úřadu.
Další údaje: Přípravek obsahuje silnou alká lii. Při odvá dění kyselých nebo zá saditých
přípravků do čistírny odpadních vod je třeba dbá t na to, aby voda nepřekračovala
rozmezí pH 6 – 10, což by mohlo způsobit poruchy v odpadních kaná lech a biologických
čistících zařízeních. Nadřazeně platí místní předpisy.
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Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Pozemní přeprava
ADR/RID
Č íslo UN:
Pojmenová ní a popis:
Třída: 8

1814
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK
Obalová skupina:
II

Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR
Třída: 8
Označení zbož í:

Obalová skupina:
Kategorie:
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK

Ná mořní přeprava
IMDG
Třída: 8
Č íslo UN: 1814
Lá tka znečišťující moře:
Označení zbož í:
POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
Pozná mka: Ems 8-06 / MFAG 705

II

Typ obalu: II
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Letecká přeprava
ICAO/IATA
Označení zbož í:
Další údaje:
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Třída: 8
Č íslo/UN: 1814
POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
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Typ obalu: II

Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Klasifikace a označ ovánípřípravku:
Přípravek je klasifiková n jako nebezpečný ve smyslu zá kona č. 356/2003 Sb., o chemických
lá tká ch a přípravcích a o změně některých zá konů, a na obale, etiketě apod. je třeba jej takto
specificky označovat:
Vý straž ný symbol: C ž íravý
Obsahuje hydroxid draselný.
R-věty:
R 35
Způsobuje těž ké poleptá ní.
S-věty:
S 26
Při zasaž ení očí okamž itě důkladně vyplá chněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Použ ívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamž itě vyhledejte
lékařskou pomoc. (Je-li mož no, ukaž te toto označení).
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Dalšíinformace vztahujícíse k látce nebo přípravku
Ú plná znění R-vět uvedených v bodě 2:
R 22
Zdraví škodlivý při pož ití.
R 35
Způsobuje těž ké poleptá ní.
R 36
Drá ž dí oči.
R 38
Drá ž dí kůž i.
R 41
Nebezpečí vá ž ného poškození očí.
Přípravek je určen pro profesioná lní použ ití.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prá ci
a ochrany ž ivotního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí
a zkušeností a jsou v souladu s platnými prá vními předpisy. Nemohou být považ ová ny za
zá ruku vhodnosti a použ itelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

