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1. Identifikace přípravku a společnosti
Skupina látek:

rostlinné mýdlo

1.1 Identifikace látky / přípravku

vločkové mýdlo
Použití látky / přípravku

mýdlové vločky k ošetření povrchů
1.2 Informace o výrobci / dodavateli

Název firmy:
KreidezeitNaturfarben GmbH
Kreidezeit
Gabriela Plachá
Ulice:
Römerstraße310
Cassemühle
Žižkova 367, 39181 Veselí nad Lužnicí
Město:
DD-72555
- 31171 Metzingen
Sehlem
IČ: 450 01 812
Kontaktní osoba:
p. Wolf
07 123
171-0
tel./fax: +420
384/ 422
703
laboratoř
e-mail: info@kreidezeit.cz
info@kreidezeit.de
s.wolf@enzian-seifen.de
E-mail:
07 123 / 171-42
www.kreidezeit.de
www.enzian-seifen.de
Internet:
Laboratoř
Oblast poskytující informace:
laboratoř
Telefonní číslo pro naléhavé situace:0163
Toxikologické
66 17 144informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel. (24 hodin/den): + 420 224 919 293, + 420 224 915 402, + 420 224 914 575

2. Složení / informace o složkách
Chemická charakteristika (přípravek)

mýdlové vločky s obsahem olivového oleje, palmového oleje, kokosu, sodné soli

3. Možná rizika
Klasifikace nejsou známa žádná rizika

4. Pokyny pro poskytnutí první pomoci
Obecné informace:

Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. Postiženého udržujte v teple a klidu. Uvolněte
mu těsné oblečení.
Postiženého v bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku a v ní ho také přepravte.
Vdechnutí:

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Zasažení pokožky:

Při zasažení kůže okamžitě důkladně omyjte vodou, popř. vyhledejte lékařskou pomoc.
Okamžitě svléknout kontaminovaný oděv.
Zasažení očí:

Pokud se produkt dostane do očí, okamžitě začněte otevřené oči důkladně vyplachovat tekoucí
vodou a pokračujte tak po dobu 5 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.
Požití:

Pokud nedojde k rychlému zlepšení, vyhledat
lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
Nejíst, nepít.

5. Opatření pro likvidaci požáru
Vhodné hasební prostředky:

Pěna. Vodní mlha. Hasicí prášky. Oxid uhličitý.
Zvláštní rizika vyplývající ze samotné látky či přípravku, ze zplodin hoření nebo
unikajících plynů
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Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý.

6. Opatření pro případ náhodného úniku
Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit úniku zbytků z hašení do kanalizace.
Metody čištění

Materiál přepravujte v označených, těsně uzavřených obalech.
Absorbujte pomocí materiálu, který váže kapaliny (písek, křemelina, sorbent na kyseliny, univerzální sorbent).

7. Manipulace a skladování
7.1 Manipulace
Instrukce ohledně bezpečné manipulace

Nevhazovat do odpadních trubek.
Instrukce ohledně ochrany před požárem a explozí

Nejsou nutná žádná zvláštní protipožární opatření.
7.2 Skladování
Požadavky na skladovací prostory a obaly

Chránit pře horkem/mrazem a skladovat v suchém prostředí neprodyšně uzavřeném.
Instrukce ohledně společného skladování s jinými produkty

Nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

8. Omezení expozice a osobní ochranná výstroj
8.1 Mezní hodnoty expozice
8.2 Omezení a kontrola expozice
Bezpečnostní a hygienická opatření

Při rozlití a navlhčení hrozí riziko uklouznutí.
Ochrana dýchání je nutná při: Při manipulaci s větším množstvím produktu. Při tvorbě prachu. Z
našich zkušeností víme, že se to týká těchto činností: Vážení a dávkování. Doplňování nádob a
plnění z jedné nádoby do druhé. Naplňování mísicích strojů.
Ochrana
dýchání
Ochrana
rukou

Filtrační respirátor (DIN EN 149).
Při manipulaci s větším množstvím doporučujeme použít ochranné rukavice. Materiál
rukavic: PVC, guma, latex, kaučuk

Ochrana očí

Při manipulaci s větším množstvím, kdy lze předpokládat, že se bude tvořit prach, doporučujeme
použít těsně přiléhavé ochranné brýle.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Ostatní údaje

Skupenství:
Barva:
Zápach:

pevné
zelená
po mýdle

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

Zkušební norma
pH (při 20 °C):

10,0-10,9

Změny stavu
CZ CS
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Teplota tání:
Bod varu:
Teplota sublimace:
Bod měknutí:

neurčuje se
neurčuje se
nejsou dostupná žádná data
neurčuje se

Bod vzplanutí:

neurčuje se

Nebezpečí exploze

nehrozí nebezpečí exploze.
dolní mez výbušnosti :
horní mez výbušnosti:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:

neurčuje se
neurčuje se
neurčuje se
zcela rozpustné

9.3. Ostatní údaje

nevznětlivý

10. Stálost a reaktivita
Podmínky, kterým je třeba zabránit

Stabilní za doporučených podmínek skladování, manipulace a použití.
Vyvarovat se:

horku, žáru a jiskrám
Nebezpečné produkty rozkladu

nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu

11. Toxikologické informace
Informaci o toxikologických účincích
Specifické symptomy zjištěné během pokusů na zvířatech

nejsou dostupná žádná data
Podráždění a svědění:

nejsou dostupná žádná data
Senzibilizace:

nejsou dostupná žádná data
Toxicita při opakované dávce:

nejsou dostupná žádná data
Účinky rakovinotvorné, měnící dědičnou dispozici a účinky s negativním vlivem na reprodukci

nejsou dostupná žádná data

12. Ekologické informace
Perzistence a odbouratelnost

Mýdlo je zcela biologicky odbouratelné dle Směrnice ES 648/2004
(Nařízení ES o detergentech platné od 10/2005)

13. Pokyny pro likvidaci
Doporučení

Doporučujeme spotřebovat všechen produkt.
Kód odpadu pro produkt:

0706

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; odpady z výroby, přípravy, odbytu a
použití tuků, maziv, mýdel, pracích a dezinfekčních prostředků a prostředků péče o tělo; odpady
z výroby, přípravy, odbytu a použití tuků, maziv, mýdel, pracích prostředků, dezinfekčních prostředků a prostředků
péče o tělo
CZ CS
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Kód odpadu pro zbytky produktu

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; odpady z výroby, přípravy, odbytu a
použití tuků, maziv, mýdel, pracích a dezinfekčních prostředků a prostředků péče o tělo; odpady
z výroby, přípravy, odbytu a použití tuků, maziv, mýdel, pracích a dezinfekčních prostředků a prostředků péče o tělo

0706

Kód odpadu pro nevyčištěné obaly

200399

KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ A
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A DÁLE ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ), VČETNĚ ODDĚLENĚ
SHROMAŽĎOVANÝCH FRAKCÍ; Ostatní komunální odpad; komunální odpad jinde neuvedený

Likvidace nevyčištěných obalů a doporučené čisticí prostředky

voda

14. Informace o přepravu
Pozemní přeprava
(ADR/RID/GGVSE)

Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu těchto přepravních předpisů.

Třída ADR/RID:
15. Předpisy
15.1 Označení
S-věty

01/02

Uchovávejte mimo dosah dětí.

15.2 Národní předpisy

Třída ohrožení vody:
Klasifikace:

1 - slabé ohrožení vody
Předpis o směsích podle VwVwS Dodatek 4, č. 3

16. Ostatní údaje
(Údaje o nebezpečných látkách obsažených v produktu byly převzaty vždy z posledního platného bezpečnostního
listu předchozího dodavatele.)
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