POWAIR BLOCK
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (EU) 2015/830
Datum vydání: 1. 2. 2016 Datum revize: 16. 11. 2016 Nahrazuje: 28. 9. 2016 Verze: 3.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.

Identifikátor výrobku

Forma výrobku

:

Směs

Obchodní název

:

POWAIR BLOCK

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Určeno pro běžnou veřejnost
Kategorie hlavního použití

:

Průmyslové použití, Profesionální použití, Spotřebitelské použití

Použití látky nebo směsi

:

Neutralizátor pachů

1.2.2.

Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel
Odorchem Manufacturing Corp. Unit #1 – 9790 190th St. Surrey, BC
V4N 3M9 T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/

1.4.

Distributor
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside
Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Země

Organizace/společnost

Adresa

Česká republika

Toxikologické informační
středisko

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro
naléhavé situace
+420 224 919 293
+420 224 915 402

Komentář
Nonstop

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF
UK

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směs/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)
Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1

H317

Plné znění vět H: viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP], kterou je třeba uvést na výrobku
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

:

Signální slovo (CLP)

:

Varování

Nebezpečné obsažené látky

:

Citrus aurantium dulcis (pomeranč) olej z kůry; Pinus palustris extrakt z listů (olej); Terpeny a
terpenoidy

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

:

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

:

Uchovávejte mimo dosah dětí P261 - Zamezte vdechování prach P280 - Používejte
ochranné brýle, obličejový štít, obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P333+P313 - Při
podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte P501 - Odstraňte
obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními,
národními nebo mezinárodními předpisy

GHS07
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2.3.

Další nebezpečnost

Další rizika, která nejsou do klasifikace
zahrnuta

:

Může dráždit kůži. Může vyvolat podráždění očí.

PBT: zatím neprovedeno
vPvB: zatím neprovedeno

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.

Látky

Nepoužije se
3.2.

Směs

Název

Identifikátor výrobku

%

Klasifikace podle nařízení
(ES) č.1272/2008 (CLP)

PROPYLENE GLYCOL

(Číslo CAS) 57-55-6
(Číslo ES) 200-338-0

< 10

Neklasifikováno

Propylenglykol
Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil

(Číslo CAS) 8008-57-9

<2

Pinus palustris leaf extract (oil)
Pinus palustris extrakt z listů (olej)

(Číslo CAS) 8002-09-3

<2

Terpens and terpenoids
Terpeny a terpenoidy

(Číslo CAS) 65996-98-7
(Číslo ES) 266-034-5

<2

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Citrus aurantium dulcis (pomeranč) olej z kůry

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.

Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné

:

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z
výrobku). Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.

První pomoc při vdechnutí

:

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se
dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při kontaktu s kůží

:

Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění
kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

První pomoc při kontaktu s okem

:

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Několik minut opatrně oplachujte vodou od vnitřního koutku k vnějšímu, aby
nedošlo k zasažení druhého oka. Ihned přivolejte lékaře.

První pomoc při požití

:

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/poranění při kontaktu s kůží

:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může dráždit kůži.

Symptomy/poranění při kontaktu s okem

:

Může vyvolat podráždění očí.

Symptomy/poranění při požití

:

Může způsobit podráždění trávicího traktu.

4.3.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prostředky

:

Oxid uhličitý. Suchý prášek. Pěna. Vodní mlha.

Nevhodná hasiva

:

Nepoužívejte silný proud vody.

5.2.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru

:

Nehořlavý.

Reaktivita v případě požáru

:

Při kontaktu s plameny nebo velmi horkými kovovými povrchy se může rozkládat za vzniku
toxických a žíravých produktů.

V případě požáru vznikají nebezpečné
rozkladné produkty

:

Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý.

Protipožární opatření

:

Vykliďte prostor. Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

Opatření pro hašení požáru

:

Zasažené nádoby ochlazujte rozstřikovanou vodou nebo vodní mlhou.

Ochrana při hašení požáru

:

Ochrana celého těla. Nezávislý izolační dýchací přístroj. Nezasahujte bez vhodných
ochranných pomůcek.

5.3.
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření
6.1.1.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Plány pro případ nouze
6.1.2.

:

:

Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením. Nevdechujte výpary. Evakuujte nepotřebné
pracovníky. Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky

:

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace viz oddíl 8:
„Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

Plány pro případ nouze

:

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Prostory odvětrávejte.

6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.
6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro uchovávání

:

Uniklý produkt odstraňte.

Způsoby čištění

:

Tento materiál a nádoba od něj musejí být likvidovány bezpečným způsobem v souladu s
platnými místními předpisy. Rozsypané velké množství: naberte pevnou rozsypanou látku na
lopatku a vyhoďte ji do uzavřené nádoby. Uniklý produkt odstraňte.

Další informace

:

Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění.

Opatření pro bezpečné zacházení

:

Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením. Zajistěte dobré větrání na pracovišti.
Používejte osobní ochranné pomůcky. Uchovávejte mimo zdroje vznícení - nekuřte.

Hygienická opatření

:

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy
umyjte ruce. Odstraňte kontaminovaný oděv. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím
vyperte.

6.4.

Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.

7.2.

Opatření pro bezpečné zacházení

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření

:

Dodržujte platné předpisy. Zajistěte místní odsávání nebo celkové větrání místnosti.

Skladovací podmínky

:

Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal
těsně uzavřený. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Neslučitelné materiály

:

Zdroje žáru. Zdroje vznícení.

Skladovací prostory

:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte na dobře větraném místě.

Zvláštní pravidla na obale

:

Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Neutralizátor zápachu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.

Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.

Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání na pracovišti.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Ochrana očí:
Protichemické brýle nebo obličejový štít
Ochrana kůže a těla:
Používejte vhodný ochranný oděv
Ochrana cest dýchacích:
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
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Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

:

Pevná látka

Barva

:

Bílý.

Zápach

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Práh zápachu

:

Nejsou dostupné žádné údaje

pH

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1)

:

0,25 g/hr

Bod tání / rozmezí bodu tání

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota tuhnutí

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Bod vzplanutí

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota rozkladu

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Hořlavost (pevné látky, plyny)

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Tlak páry

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota par při 20 °C

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota

:

1,12

Rozpustnost

:

Rozpustný ve vodě.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, kinematická

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, dynamická

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Výbušnost

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Oxidační vlastnosti

:

Nejsou dostupné žádné údaje

Omezené množství

:

Nejsou dostupné žádné údaje

9.2.

Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.

Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.
10.2.

Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek.
10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Viz část 10.1 o reaktivitě.
10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení.
5. 12. 2016
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10.5.

Neslučitelné materiály

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

žíravost/dráždivost pro kůži

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Vážné poškození očí / podráždění očí

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže

:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Karcinogenita

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Toxicita pro reprodukci

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Nebezpečnost při vdechnutí

:

Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky

:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

:

Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.

Toxicita

Ekologie – všeobecné
12.2.

Perzistence a rozložitelnost

POWAIR BLOCK
Perzistence a rozložitelnost
12.3.

Nebylo stanoveno.

Bioakumulační potenciál

POWAIR BLOCK
Bioakumulační potenciál
12.4.

Nebylo stanoveno.

Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

POWAIR BLOCK
PBT: zatím neprovedeno
vPvB: zatím neprovedeno
Složka
(65996-98-7)
12.6.

PBT: zatím neprovedeno
vPvB: zatím neprovedeno

Jiné nepříznivé účinky

Doplňkové informace

:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Místní předpisy (o odpadu)

:

Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy.

Metody nakládání s odpady

:

Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem
odpadu.

Doporučení pro likvidaci odpadu

:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Likvidujte bezpečným způsobem podle
místních/národních předpisů.

Doplňkové informace

:

I velmi malé vyteklé nebo rozlité množství čistěte pokud možno bez zbytečného rizika.

Ekologie - odpadní materiály

:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

HP kód

:

HP13 - ‚Senzibilizující‘: odpady, které obsahují jednu nebo více látek, o nichž je známo, že
mají senzibilizující účinky na kůži nebo dýchací orgány

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
5. 12. 2016
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V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

UN číslo

Číslo OSN (ADR)

:

Není regulován

Číslo OSN (IMDG)

:

Není regulován

Číslo OSN (IATA)

:

Není regulován

Číslo OSN (ADN)

:

Není regulován

Číslo OSN (RID)

:

Není regulován

14.2.

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Oficiální název pro přepravu (ADR)

:

Není regulován

Oficiální název pro přepravu (IMDG)

:

Není regulován

Oficiální název pro přepravu (IATA)

:

Není regulován

Oficiální název pro přepravu (ADN)

:

Není regulován

Oficiální název pro přepravu (RID)

:

Není regulován

14.3.

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR)

:

Není regulován

:

Není regulován

:

Není regulován

:

Není regulován

:

Není regulován

Obalová skupina (ADR)

:

Není regulován

Obalová skupina (IMDG)

:

Není regulován

Balicí skupina (IATA)

:

Není regulován

Balicí skupina (ADN)

:

Není regulován

Obalová skupina (RID)

:

Není regulován

Nebezpečný pro životní prostředí

:

Žádná

Způsobuje znečištění mořské vody

:

Žádná

Další informace

:

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG)
IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA)
ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN)
RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID)
14.4.

14.5.

14.6.

Obalová skupina

Nebezpečnost pro životní prostředí

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Není regulován
- Doprava po moři
Není regulován
- Letecká přeprava
Není regulován
- Vnitrozemská lodní doprava
Není regulován
- Železniční přeprava
Není regulován
14.7.

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1.

Předpisy EU
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POWAIR BLOCK
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (EU) 2015/830

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek
Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
15.1.2.

Národní předpisy

Česká republika
Doporučení českých předpisů

:

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon).
Zákon č. 258/1011 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

15.2.

Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:
Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikace nebezpečnosti. Složení/informace o složkách. Pokyny pro první pomoc. Toxikologické
informace. Pokyny pro odstraňování. Informace pro přepravu. Informace o předpisech.
Zkratky a akronymy:
ADN
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách
ADR
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
CLP
Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008
IATA
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí)
PBT
Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
REACH
Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1907/2006
RID
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SDS
Bezpečnostní list
vPvB
Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních
Zdroje dat

:

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.
SDS POWAIR BLOCK, Verze 1, Únor 2016
Dissemination portal ECHA

Doporučení ke školení

:

Běžné používání tohoto výrobku zahrnuje používání v souladu s pokyny uvedenými na obalu.

Další informace

:

Nejsou

Úplné znění vět H a EUH:
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H226
H315
H317

Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
Hořlavá kapalina a páry
Dráždí kůži
Může vyvolat alergickou kožní reakci

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:
Skin Sens. 1
H317
Výpočtová metoda
bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku

5. 12. 2016

CS (čeština)

7/7

