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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

 

1.1. Identifikátor výrobku 

Obchodní název: ANTIBAKTERIÁLNÍ UBROUSKY ALG/RCBA 

Kód výrobku: ALG/RCBA     UFI No: 0500-C029-G000-DY2F 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky / směsi: PC8: Biocidní přípravky (např. dezinfekční přípravky, přípravky na hubení 
škůdců). 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Obchodní název: ALGLAS  

Bakers Hill 

Brixham 

Devon 

TQ5 0BS 

Velká Británie 

Tel.: +44(0)1803 852846 

Fax: +44(0)1803 851608 

E-mail:  alo@alglas.com 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzové tel. č.: +44(0)1803 852846 (pracovní doba) 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 

 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace dle CLP: Tento výrobek nemá žádnou klasifikaci dle CLP. 

2.2. Prvky označení 

Prvky označení: Tento výrobek nemá žádné prvky označení. 
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2.3. Další nebezpečnost 

PBT: Tento výrobek není identifikován jako látka PBT/vPvB. 

Oddíl 3: Složení/informace o složkách 

 

3.2. Směsi 

Nezařazené složky: Tento výrobek nemá žádnou klasifikaci dle CLP. 
 
1,2 BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE 
 

EINECS CAS Klasifikace CHIP Klasifikace CLP Procenta 

220-120-9 2634-33-5 - Acute Tox. 4: H302;  

Skin Irrit. 2: H315;  

Eye Dam. 1: H318;  

Skin Sens. 1: H317;  

Aquatic Acute 1: H400 

<0,05 % 

     

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 

 

4.1. Popis první pomoci 

Při styku s kůží: Omyjte okamžitě velkým množstvím mýdla a voda. 

Při zasažení očí: Vyplachujte tekoucí vodou po dobu 15 minut. 

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. 

Při vdechnutí: Vyhledejte lékaře. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Při styku s kůží: Žádné příznaky. 

Při zasažení očí: Může se objevit podráždění nebo zarudnutí. 

Při požití: Může se objevit podráždění hrdla. 

Při vdechnutí: Žádné příznaky. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Okamžité / zvláštní ošetření: Nepoužije se. 

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 

 

5.1. Vhodná hasiva 

Vhodná hasiva: 
Je nutno používat vhodná hasiva pro požár okolí. Na chlazení nádob 
používejte vodní postřik. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí expozice: Při hoření vydává jedovaté výpary. 

5.3. Pokyny pro hasiče 
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Pokyny pro hasiče: 
Používejte nezávislý dýchací přístroj. Používejte ochranné oděvy, aby 
nedošlo k zasažení pokožky a očí. 

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 

 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob: Podrobnosti o ochraně osob najdete v oddíle 8 BL. Nádoby, z nichž látka 
uniká, otočte stranou, z níž únik vychází, nahoru, abyste zastavili únik 
kapaliny. 

6.2. Opatření pro ochranu životního prostředí 

Opatření pro ochranu životního 
prostředí: 

Nevylévejte do kanalizace nebo řek. Rozlitou kapalinu izolujte pomocí 
hrází. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Postupy čištění: Zachyťte do suché hlíny nebo písku. Přeneste do uzavíratelného 
kontejneru se štítkem k likvidaci pomocí vhodného postupu. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Odkaz na jiné oddíly: Viz oddíl 8 BL. 

Oddíl 7: Zacházení a skladování 

 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení: Nepoužije se. 

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

Podmínky skladování: Skladujte na chladném, dobře odvětrávaném místě. Nádobu udržujte 
pevně uzavřenou. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifické konečné / specifická 
konečná použití: 

K dispozici nejsou žádné údaje. 

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky 

 

8.1. Kontrolní parametry 

Expoziční limity pro pracovní 
prostředí: 

K dispozici nejsou žádné údaje. 

Hodnoty DNEL/PNEC 

DNEL / PNEC K dispozici nejsou žádné údaje. 

 

 

8.2. Omezování expozice 
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Ochrana dýchacích cest: Ochrana dýchacích cest se nevyžaduje. 

Ochrana rukou: Rukavice se doporučují, ale nevyžadují. 

Ochrana očí: Nepoužije se. 

Ochrana kůže: Nepoužije se. 

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství: Kapalina 

Barva: Slámová/světle žlutá 

Zápach: Téměř nepostřehnutelný zápach 

Viskozita: Neviskózní 

Bod/rozsah varu °C: >35 Bod vzplanutí °C >93 

pH Přibl. 7   

9.2. Další informace 

Další informace: K dispozici nejsou žádné údaje. 

Oddíl 10: Stálost a reaktivita 

 

10.1. Reaktivita 

Reaktivita: Při doporučených podmínkách přepravy a skladování je stabilní. 

10.2. Chemická stabilita 

Chemická stabilita: Při běžných podmínkách je stabilní. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce: Nebezpečné reakce se nevyskytují při běžných podmínkách přepravy 
nebo skladování. K rozkladu může dojít při vystavení níže uvedeným 
podmínkám nebo materiálům. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba 
zabránit: 

Teplo 

10.5. Neslučitelné materiály 

Materiály, kterým je třeba se 
vyhnout: 

Silná oxidační činidla: Silné kyseliny. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Neb. prod. rozkladu  Při hoření vydává jedovaté výpary. 

Oddíl 11: Toxikologické informace 
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11.1. Informace o toxikologických účincích 

Hodnoty toxicity: K dispozici nejsou žádné údaje. 

 

 

 

Příznaky / dráhy expozice 

Při styku s kůží: Žádné příznaky. 

Při zasažení očí: Může se objevit podráždění nebo zarudnutí. 

Při požití: Může se objevit podráždění hrdla. 

Při vdechnutí: Žádné příznaky. 

Oddíl 12: Ekologické informace 

 

12.1. Toxicita 

Hodnoty ekotoxicity: K dispozici nejsou žádné údaje. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Perzistence a rozložitelnost: Biologicky odbouratelný. 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Bioakumulační potenciál: Žádný bioakumulační potenciál. 

12.4. Mobilita v půdě 

Mobilita: Snadno absorbuje do půdy. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Identifikace PBT: Tento výrobek není identifikován jako látka PBT/vPvB. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Jiné nepříznivé účinky: Zanedbatelná ekotoxicita. 

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 

 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Postupy pro likvidaci: Likvidujte jako běžný odpad. Pokud je to možné, recyklujte. 

Likvidace obalu: Likvidujte jako běžný průmyslový odpad. 

Pozn.: Uživatel by měl mít na paměti možnou existenci oblastních nebo 
národních předpisů v oblasti likvidace. 
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Oddíl 14: Informace pro přepravu 

Třída přepravy: Tento výrobek nevyžaduje klasifikaci pro přepravu. 

Oddíl 15: Informace o předpisech 

 

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

Specifické předpisy: Nepoužije se. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti: 
Posouzení chemické bezpečnosti u této látky nebo směsi nebylo 
dodavatelem provedeno. 

Oddíl 16: Další informace 

 

Další informace 

Další informace: Tento bezpečnostní list je vytvořen v souladu s nařízením Komise (EU) č. 
453/2010. 

* Označuje text v BL, který se od poslední revize změnil. 

Věty používané v odd. 2 a 3: H302: Zdraví škodlivý při požití. 

H315: Dráždí kůži. 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318: Způsobuje vážné poškození očí. 

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Vyloučení odpovědnosti: Výše uvedené informace by měly být správné, nepokrývají však vše a je 
vhodné je používat pouze jako návod. Tato společnost nenese žádnou 
odpovědnost za škody vyplývající z nakládání s výše uvedeným výrobkem 
nebo z kontaktu s ním. 

 


