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1.  IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU   

1.1 Identifikace látky nebo směsi:   

 Obchodní název: Alpacon Degreaser 
 Chemický název: směs 

 Další názvy látky nebo směsi:  - 

1.2 Použití látky nebo směsi:  Výrobek se používá jako odmašťovací prostředek.  

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku  

1.3.1 Identifikace výrobce:  

 Jméno nebo obchodní jméno: Invekta Green AB 

 Místo podnikání nebo sídlo: Sågvägen 9, 840 50 Gällö 

 Telefon: +46 (0)693 66 12 10 

1.3.2 Identifikace dodavatele:  

 Jméno nebo obchodní jméno: Alfa Laval Tumba AB 

 Místo podnikání nebo sídlo: Hans Stahles wäg, 147 80 Tumba, Sweden 

 Telefon: + 46 (0)8 5306 5000 

 Nouzový telefon: +46 (0)8 33 70 43 

 Fax: +46 (0)8 5306 5259 

 E-mail: sds.question@alfalaval.com 

1.3.2 Identifikace osoby odpovědné za 
uvedení látky nebo směsi na trh:  

 

 Jméno nebo obchodní jméno: Alfa Laval spol. s r.o. 

 Místo podnikání nebo sídlo: U Nákladového nádraží 6 - 130 00 Praha 3 

 Telefon: +420 234 710 700  

 Fax: +420 234 710 705 

 Odborně způsobilá osoba:  Daniel Kramář 

 E-mail: czechrepublic.info@alfalaval.com 

 Web: http://www.alfalaval.cz  

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2 
Telefon (24 hodin/den):  
+420 2 2491 9293 
+420 2 2491 5402 
+420 2 2491 4575 

2.  IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  

 Klasifikace látky nebo směsi podle 
zákona:  

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný  podle 
Evropských směrnic č. 67/548/EHS, 1999/45/ES, v ČR podle 
zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto: 
- dráždivý, R36 

 Výstražný symbol nebezpečnosti:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na 
zdraví člověka při používání směsi:  

Koncentrovaný produkt dráždí oči. 
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 Nejzávažnější nepříznivé účinky na 
životní prostředí při používání směsi:  

Nejsou známy. 

 Další rizika, která přispívají k celkové 
nebezpečnosti: 

Pach výrobku při zahřívání v uzavřené místnosti nebo při vzniku 
aerosolu může být vnímán jako nepříjemný. 

3.  SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  

 Chemická charakteristika: Směs organických látek. Obsahuje modifikovanou syrovátku. 
 Produkt obsahuje tyto nebezpečné 

látky(nebo látky s limitem v pracovním 
prostředí): 

 

 Chemický název:  ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY  
 Synonyma: - 
 Obsah v (%): 1-10 
 Číslo CAS: - 
 Číslo ES (EINECS): - 
 Indexové číslo: - 
 Klasifikace:  Xn; R22 

Xi; R41 
 Chemický název:  ALKYL-ESTERY 
 Synonyma: - 
 Obsah v (%): 1 - 10  
 Číslo CAS: - 
 Číslo ES (EINECS): - 
 Indexové číslo: - 
 Klasifikace:  Xi; R38 
 Chemický název:  (2-METHOXYMETHYLETHOXY)-PROPANOL 
 Synonyma: dipropyleneglycolmethylether 
 Obsah v (%): 1 - 10  
 Číslo CAS: 34590-94-8 
 Číslo ES (EINECS): 252-104-2 
 Indexové číslo: - 
 Klasifikace:  - 
 Další informace: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16.  bezpečnostního listu. 

4.   POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny: Postiženému zajistit tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. 
Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat. 

4.2 Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch, nedýchá-li postižený, zavést umělé 
dýchání a zajistit lékařské ošetření.  

4.3 Při styku s kůží: Odstraňte znečištěný oděv. Omyjte zasažená místa nejlépe 
velkým množstvím vlažné vody s mýdlem. Ošetření u lékaře při 
svědění nebo zarudnutí pokožky. 

4.4  Při zasažení očí: Neprodleně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 
nejméně 15 minut, vyhledat následně lékařské ošetření. 

4.5 Při požití: Vypláchněte ústa vodou, nedávejte nic pít, nevyvolávejte 
zvracení. Dopravit k lékaři při přetrvávajících potížích. 

4.6 Další údaje: nejsou 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

5.1 Vhodná hasiva: Všechny hasící prostředky jsou použitelné, produkt sám nehoří.  

5.2 Nevhodná hasiva: Nepoužívejte silný vodní proud. 

5.3 Zvláštní nebezpečí: Nejsou. 
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5.4  Zvláštní ochranné prostředky pro 
hasiče: 

Zvolit dle požáru v okolí. 

5.5 Další údaje: Nejsou.  

6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Používejte ochranné pomůcky, viz kapitola 8 tohoto BL.  

6.2 Preventivní opatření pro ochranu 
životního prostředí: 

Zamezit úniku do vodních toků, půdy a kanalizace. Pokud tomu 
nelze zabránit, informovat okamžitě příslušné úřady. 

6.3  Doporučené metody čištění a 
zneškodnění: 

Malá množství spláchněte velkým množstvím vody, větší posypte 
pískem, seberte a odstraňte jako odpad. 

6.4 Další údaje: Produkt neobsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. 

7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Pokyny pro zacházení: Pracujete-li s koncentrovaným produktem používejte ochranné 
brýle. Zajistěte účinnou ventilaci, zvláště je-li produkt používán 
horký, nebo je-li možnost tvorby aerosolu. 

7.2 Pokyny pro skladování: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech na suchém a 
chladném místě. Spotřebujte do 3 měsíců po otevření, na 
originální, neotevřené dodávky je záruka 3 roky.  

7.3 Specifické / specifická použití: Viz kapitola 1. 

8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

8.1 Limitní hodnoty expozice: ČR – Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů:  
(2-methoxymethylethoxy)-propanol 

PEL:  270 mg/m3 ,  NPK-P: 550  mg/m3   

8.2 Omezování expozice:  

8.2.1    Omezování expozice pracovníků Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat 
směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich 
rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení 
zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády 495/2001 
Sb. dle situace na pracovišti. 

 Ochrana dýchacích cest: respirátor při tvorbě aerosolu 

 Ochrana očí: těsné ochranné brýle 

 Ochrana rukou: ochranné rukavice (nitril) 

 Ochrana kůže: používejte pracovní oděv, např. keprový 

 Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít 
ochranný krém. 

8.2.2 Omezování expozice ŽP: Zabránit úniku látky do složek životního prostředí.  

9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Obecné informace:  

 Vzhled:   

 Skupenství: kapalina 

 Barva: nažloutlá 

 Zápach nebo vůně: nelibý  

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany 
zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí: 

 

 Hodnota pH: 6,9 ± 0,3 

 Bod varu / rozmezí bodu varu (°C): cca 100 °C 

 Bod vzplanutí (°C): nestanoveno 
 Hořlavost: nepoužitelné 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)   

Datum vydání: 21. 05. 2010 Strana: 4 / 7 

Datum revize:  

Název výrobku: Alpacon Degreaser 

 

 
 

 Výbušné vlastnosti:  

 dolní mez (% obj.): není výbušný 

 horní mez (% obj.): není výbušný 

 Oxidační vlastnosti: ne 

 Tenze par: nestanoveno 
 Relativní hustota (20°C): cca 1 g/cm3  
 Rozpustnost:  

 - ve vodě (20°C): rozpustný 

 - v tucích: nestanoveno 
 - v organických rozpouštědlech: nestanoveno 
 Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:  nestanoveno 
 Viskozita: nestanoveno 
 Hustota par: nestanoveno 
 Rychlost odpařování: nestanoveno 
9.3 Další informace:  

 Teplota tání/rozmezí teploty tání (°C): cca 0 

 Teplota vznícení: nehořlavý 

 Samozápalnost: nehořlavý 

 Teplota rozkladu (°C): nestanoveno 

10.  STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stabilní za normálních podmínek používání a skladování.  

10.2 Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat: 

Nejsou známy. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy. 

10.4 Další informace: Nejsou. 

11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Akutní účinky   

 -LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 5350 (pro CAS:34590-94-8, 200-2000 pro ethoxylované 
alkoholy, > 2000 pro alkylestery) 

 -LD50, dermálně, potkan (mg.kg-1): není k dispozici 

 -LC50, inhalačně, potkan (mg.m-3): není k dispozici 

 - dráždivost, žíravost: dráždí oči 

11.2 Další účinky:  

 Toxikokinetika, metabolismus a 
distribuce:  

nestanoveno 

 Senzibilizace: ne 

 Toxicita po opakovaných dávkách:  nejsou data 

 Karcinogenita: ne  

 Mutagenita: ne 

 Toxicita pro reprodukci: ne 

 Další údaje: nejsou 

12.  EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Ekotoxicita  

 Akutní / chronická toxicita:  

 - LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): cca 10 pro ethoxyl. alkoholy, 14 pro alkylestery,  
> 150 pro CAS:34590-94-8 

 - EC50, 24 hod., dafnie (mg.l -1): 5-10 pro ethoxyl. alkoholy, 9,4 pro alkylestery,  
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> 150 pro CAS:34590-94-8 
 - IC50, 72 hod., řasy (mg.l -) > 150 pro CAS:34590-94-8 
 - jiná toxicita: nejsou data 

12.2 Mobilita:  

 - distribuce do složek ŽP: vodou 
 - povrchové napětí: data nejsou k dispozici 
 - absorpce nebo desorpce: data nejsou k dispozici 
12.3 Persistence a rozložitelnost: lehce rozložitelný > 60 % za 28 dní 

12.4 Bioakumulační potenciál: složky nejsou bioakumulativní 

12.5 Výsledky posouzení PBT:  nestanoveno 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: nepředpokládá se negativní působení na životní prostředí (praxe) 

13.  POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

13.1 Nebezpečí, spojená s odstraňováním 
látky nebo směsi:  

Nelijte do kanalizací a vodních toků. Nedávat do komunálního 
odpadu.  

13.2 Vhodné metody odstraňování látky 
nebo směsi a znečištěných obalů:  

Použitý produkt odstraňte jako nebezpečný odpad podle platné 
legislativy a platných místních předpisů, čistý obal recyklujte.  

13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

14.  INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

 Výrobek není přepravován jako nebezpečné zboží. 

15.  INFORMACE O PŘEDPISECH  

15.1 Informace na obalu látky nebo směsi:    

 Výstražný symbol nebezpečnosti:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 R-věty:  R36  Dráždí oči 

 S-věty:  (S2)    Uchovávejte mimo dosah dětí 
S25  Zamezte styku s očima  
S-věty v závorkách použijte při prodeji spotřebiteli. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti (látky 
samotné nebo obsažené ve směsi):  

Není k dispozici. 

15.3 Specifická ustanovení, týkající se 
ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí:  

• Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a 
chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků ve znění 
369/2005 Sb. a 28/2007 Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů, zvl. zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně usnesení Poslanecké sněmovny č.157/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
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• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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

• Zákon č. 94/2004 Sb. o obalech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2009 Sb., 
kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 
Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. 
m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 
33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. 
m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – 
Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se 
nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – 
Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ 
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR). 

• Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha 
č. I, Řád pro mezinárodní železniční přepravu 
nebezpečného zboží (RID), vyhlášená ve Sbírce zákonů, č. 
19/2007 Sb. m. s. 

15.4 Specifická ustanovení, týkající se 
ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí na úrovní ES:  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 ze dne 18. prosince 2006. 

• Směrnice Rady č. 67/548/EHS  ze dne 27. června 1967 o 
sbližování právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. 

• Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 1999/45/ES 
ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení 
(ES) č. 1907/2006. 

15.5 Ostatní ustanovení: Nejsou. 

16.  DALŠÍ INFORMACE  

 Plné znění použitých R vět:  
Tento seznam R-vět je zde uvedený pouze pro informaci a nemusí souviset s celkovou klasifikací 
produktu. 
R22  Zdraví škodlivý při požití 
R38  Dráždí kůži 
R41 Nebezpečí vážného poškození očí 
 

Pokyny pro školení:  
Dle bezpečnostního listu.  
 

Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele):  
Viz kapitola 1. 
 

Další informace (písemné odkazy nebo kontaktní místo technických informací):  
Klasifikace dle údajů výrobce a odborné literatury. 
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Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:  
Legislativa EU a česká legislativa k chemickým látkám, BL dodavatele.  
 

Revize: ne, první vydání 
 

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je 
zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních 
podmínkách.  Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci. 

 


