
  ODSTRAŇOVAČ ETIKET – 
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

 

 

BL podle nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
Omezování chemických látek (REACH), příloha II-EU 
 

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 
Datum vydání 27.02.2015 
1.1. Identifikátor výrobku 
Jméno výrobku LABEL REMOVER  
Specifikace   L10099000019 
Číslo výrobku  586700 
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Skupina výrobků    Aerosoly 
Použití látky / přípravku  Odstraňovač etiket 
Relevantní identifikovaná použití  SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= 
široká veřejnost = spotřebitelé) 
      SU22 Profesionální použití: veřejně přístupné 
(administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
      PC35 prací a čisticí produkty (včetně produktů na bázi 
rozpouštědel) 
      PROC11 Neprůmyslový postřik 
      ERC8a Velmi rozšířené vnitřní použití výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech 
      ERC8d Velmi rozšířené venkovní použití výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech 
Nedoporučená použití   nejsou známa 
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Distributor 
Jméno společnosti DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
Poštovní adresa  Westfalenstrasse 77-79 
PSČ    D-58636 
Město    Iserlohn 
Země    Německo 
Tel   +49 (0) 2371 / 662-0 
Fax   +49 (0) 2371 / 662-221 
E-mail    durable@durable.de 
Webová stránka  http://www.durable.de 
1.4. Nouzové telefonní číslo 
(Pouze úřední hodiny) 0 - Nouzové telefonní +49 (0) 2371/662 
 



ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi  Aerosol 1, H222; 
Klasifikace podle    H229; 
Nařízení (ES) č 1272/2008   Skin Sens. 1, H317; 
[CLP / GHS]     STOT SE3, H336; 
      Aquatic Chronic 2, H411; 
      066 EUH; 
Látka / směs nebezpečná   Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po 
použití. 
Vlastnosti     Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F. 
2.2. Značení 
Výstražné symboly (CLP)------------------------------------------------------------------------ 

   
Složení na štítku  uhlovodíky, C7-C9, n-Alkan, Isoalkan, cyklických, (R) -p-Mentha-1,8-
dienu 
Signální slovo   Nebezpečí 
Rizika    H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
    H229 Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. 
    H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
    H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
    H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
    EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 
kůže. 
Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po 
ruce. 
    P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
    P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a dalšími zápalnými zdroji. Nekouřit. 
     P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapalování. 
    P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
    P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / 
aerosolů. 
    P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
    P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
    P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / 
obličejový štít. 
    P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě 
přesahující 
50 ° C / 122 ° F. 
2.3. Další rizika 
Popis rizika:   Kontakt s kůží. Může být mírně dráždivé z důvodu dlouhodobé nebo 
opakované expozice. 
    Při styku s kůží může způsobit zčervenání a svědění, pálení očí. 
    Výpary nebo zasažení očí může způsobit zčervenání, pálení očí a 



nepohodlí. 
    Vdechnutí velkého množství múže způsobit bolesti hlavy, nevolnost a 
závratě. 
    Vdechování aerosolu / mlhy může způsobit mírné podráždění v horní 
dýchacího ústrojí s příznaky, jako je kašel a kýchání. 
    Nádoby s aerosolem mohou vybuchnout při zahřátí, kvůli nadměrnému 
nárůstu tlaku. 
    Extrémně hořlavý. 
Dopady na životní prostředí:  Tento výrobek neobsahuje žádné nebo PBT nebo vPvB látky. 
 

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 
3.2. Směsi 
Látka    Identifikace   Klasifikace    Obsah 
Uhlovodíky, C7-C9, n-Alkan,  ES č .: 920-750-0   Xn, F, N; R11, R51 / 53, R65, 50-100% 

Isoalkan, cyklických  Registrační číslo: 01-   R67 
    2119473851-33-xxxx   Flam. Liq. 2, H225; 
        ASP. Tox 1, H304; 
        Aquatic Chronic 2, H411; 
        STOT SE3, H336; 
        EUH 066 
 Butan    CAS .: 106-97-8   F +; R12   10-25% 
    ES č .: 203-448-7   Falm. gas 1; H220 
    Index č .: 601-004-00-0  Press. gas 
    Synonyma: Butan   Poznámka: C 
Propan   CAS č .: 74-98-6   F +; R12    2,5 - 10% 
    ES č .: 200-827-9   Flam. gas 1; H220 
    Index č .: 601-003-00-5  Press. gas 
Isobutan   CAS .: 75-28-5  F +; R12   1 - 2,5% 
    ES č .: 200-857-2   Flam. Gas 1; H220 
    Index č .: 601-004-00-0  Poznámka: C 
 
(R) -p-Mentha-1,8-dien CAS č .: 5989-27-5   R10    1 - 2,5% 
    ES č .: 227-813-5   R43 
    Index č .: 601-029-00-7  Xi; R38 
    Registrační číslo: 01-   N; R50, R53 

    2119529223-47-xxxx   Flam. Liq. 3, H226;  
        Skin Irrit. 2, H315; 
        Skin Sens. 1, H317; 
        Aquatic Acute 1, H400; 
        Aquatic Chronic 1, H410; 
        Poznámka: C 

Uhlovodíky       Xn; R65   1 - 2,5% 
        ASP. Tox 1, H304; 
Připomínky k látce  Plné znění R-vět o nebezpečnosti je uvedeno v sekci 16 
    > 30%: alifatické uhlovodíky, parfém 
 



ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1. Popis první pomoci 
Všeobecné    Okamžitě dostaňte postiženého od zdroje zasažení. 
Vdechování    Vyneste okamžitě postiženou osobu na čerstvý vzduch.  

     Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
     lékaře, pokud se necítíte dobře. 
Zasažení kůže   Odstranit okamžitě kontaminovaný oděv a omyjte kůži mýdlem   
a vodou. Přivolejte lékařskou pomoc pokud jakékoli potíže pokračují. 
Zasažení očí    Neprodleně vypláchněte oči velkým množstvím vody nebo    
očním roztokem, provádějte po dobu až 10 minut. 
Požití     Vypláchněte ústa vodou. Je třeba vypít několik sklenic vody 
nebo 
mléka za předpokladu, že je postižený při plném vědomí. Nevyvolávejte zvracení. Konzultujte 
s lékařem. 
4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní a opožděné 
Akutní symptomy a účinky popsáno v bodě 2.2, 2.3 a 11. 
 

4.3. Pokyn se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Další informace  Pokud je zasažený v bezvědomí: ihned zavolat sanitku / lékaře. 
Předložte tento bezpečnostní list. 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1. Hasební prostředky 
Vhodná hasiva   Při hašení používejte pěnu odolnou vůči alkoholu, kysličník 
uhličitý, prášek nebo vodní mlhu. 
Nesprávné hasiva   Nepoužívejte plný proud vody, mohlo by dojít k rozšíření ohně 
do okolí. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Riziko požáru či výbuchu  Aerosolové nádoby mohou vybuchnout při zahřátí v důsledku 
nárustu tlaku. Oheň může vytvářet zdraví nebezpečné zplodiny: oxid uhelnatý (CO), oxid 
uhličitý (CO2). 
5.3. Pokyny pro hasiče 
Osobní ochranné pomůcky   Používejte osobní ochranné pomůcky, viz sekce 8. 
Zamezte vdechování spalin. Při hašení požáru použijte dýchací přístroj 
Postupy při zdolávání požáru  Nádoby v blízkosti požáru je třeba okamžitě odstranit 
nebo chladit vodou. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Osobní ochranná opatření  Osobní ochrana viz bod 8. Nekuřte a nepoužívejte 
otevřený oheň 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Preventivní opatření  



na ochranu životního prostředí  Zachyťte uniklý materiál do písku, půdy nebo jiného  
vhodného absorbčního materiálu. Zajistěte odvětrání a 
zabraňte dalšímu rozlévání. Nedovolte, aby se látka 
dostala do kanalizace. Zajistěte, aby se kapalina při 
následném čištění nedostala do spodních vod.. 
Kontaktujte místní úřady v případě, úniku do kanalizace 
/ vodního prostředí. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Metoda čištění  K úklidu znečištěných ploch použijte látky odstraňující 
olej. Pro likvidaci odpadu viz§ 13. 

6.4. Odkaz na jiné články 
Další pokyny viz kapitola 8 a oddíl 13. 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci  

Manipulace  Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vyvarujte se 
vdechování par. Chraňte před teplem, jiskrami a 
otevřeným ohněm. Zajistěte dobré větrání. Může být 
zapotřebí mechanické odvětrání nebo lokální odsávání. 
Riziko koncentrace par na podlaze a v nízko položených 
oblastech. Nezapomeňte na preventivní opatření proti 
výbojům statické elektřiny. Nejíst, nepít, nekouřit při 
používání tohoto výrobku. Před přestávkou a před 
kouřením, jídlem nebo pitím si umyjte rucet. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně rizik 

Skladování  Aerosolové plechovky: Nesmí být vystaveny přímému 
slunečnímu záření a teplotám nad 
50 ° C. Vždy ukládejte správné, mimo dosah dětí, a 
nikoli společně s potravinami, krmivy, léky a podobně. 
Skladujte za mírné teploty na suchém, dobře větraném 
místě. 

7.3. Specifická konečná použití  

Specifické použití  Pro tento výrobek jsou podrobně popsány v kapitole 1.2. 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti 

Látka  Popis     Hodnota  TWA Rok 

Uhlovodíky, C7-C9, n-Alkan,  



Isoalkan, cykloalkany ES č .: 920-750-0  8 hodin TWA: 600 ppm 
Registrační číslo: 01-  8 hodin TWA: 1.450 mg / 
m3    15 min .: 750 ppm 
2119473851-33-xxxx  15 min .: 1.810 mg / m3 
Butan CAS .: 106-97-8 
ES č .: 203-448-7 
Index č .: 601-004-00-0 
Synonyma: Butan 

Propan  CAS .: 74-98-6    2011 
ES č .: 200-827-9 
Index č .: 601-003-00-5 

Isobutan  CAS .: 75-28-5 
ES č .: 200-857-2 
Index č .: 601-004-00-0 

(R) -p-Mentha-1,8-dien  CAS č .: 5989-27-5  8 hodin TWA: 75 ppm 
ES č .: 227-813-5 
Index č .: 601-029-00-7 
Registrační číslo: 01- 
2119529223-47-xxxx 
 

8.2. Omezování expozice 

Omezování expozice na pracovišti  Pracovní místo a postupy musí být uspořádány tak, aby 
se zabránilo jakémukoliv přímému kontaktu s výrobkem. 
Veškeré práce se musí provádět v dobře větraném 
prostoru. 
 

Bezpečnostní značky značky-------------------------------------------------------------- 

 
 

Ochrana dýchacích cest 
Ochrana dýchacích cest    Pokud není dostatečná ventilace, používejte 
respirátor typu A    (EN 141) plynový filtr a P2 filtr částic (EN 143 / EN 149). 
Ochrana rukou 
Ochrana rukou     Ochranné rukavice jsou doporučené. Nitrilové 
rukavice jsou doporučené. Doba protržení:> 2 hodiny. 
Ochrana očí / obličeje  
Ochrana očí      Noste osvědčené, těsně sedící bezpečnostní brýle 
tam, kde je pravděpodobnost rozstřikování. Použijte schválené bezpečnostní brýle nebo 
ochranný štít. (EN 166). 
Ochrana kůže 



Ochrana kůže (kromě rukou)   Noste vhodný oděv, aby se rozumně zabránilo 
předpokládanému kontaktu s kůží. 
Tepelné nebezpečí 
Tepelné nebezpečí     Viz kapitola 5. 
Vhodné kontrola expozice životního prostředí 
Omezování expozice životního prostředí  Viz část 6. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Fyzický stav      Aerosol. 
Barva       Bezbarvý. 
Vůně       Citron 
Komentáře, pH (při dodání)    Žádné zaznamenané údaje. 
Komentáře, pH (vodný roztok)   Není relevantní. 
Komentáře, Bod tání /    Není relevantní. 
rozsah 
Bod varu / rozmezí bodu varu   Hodnota: 65 ° C 
Komentáře, Bod vzplanutí    Žádné údaje. 
Komentáře, odpařování    Žádné údaje. 
Komentáře, mez výbušnosti    Žádná zaznamenaná data. 
Tlak výparů      Hodnota: <1,10 bar 
Zkušební teplota:     50 ° C 
Komentáře, hmotnost výparů  Žádné údaje. 
Specifická hmotnost     <1 g / ml 
Komentáře, objemová hmotnost   Není relevantní. 
Rozpustnost ve vodě     nerozpustný 
Komentáře, Rozdělovací koeficient:   žádné zaznamenané údaje 

Noctanol / Voda 
 
Komentáře, Spontánní hořlavost  žádné zaznamenané údaje 
Komentáře, teplota rozkladu   žádné zaznamenané údaje 
Komentáře, Viskozita     Není relevantní. 
Výbušné vlastnosti     Není výbušný. 
Oxidační vlastnosti     nesplňuje kritéria pro označení oxidující. 
9.2. Jiná informace 
Další fyzikální a chemické vlastnosti 
Komentáře      informace nejsou vyžadovány 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
10.1. Reaktivita 
Reaktivita      Hořlavý. Nebezpečí vznícení. 
10.2. Chemická stabilita 
Stabilita      Stabilní za normálních teplot a doporučeném 
způsobu použití. 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
Možnost nebezpečných reakcí   Viz kapitola 10.4 a oddílu 10.5. 
10.4. Je třeba se vyhnout: 



Vyhýbejte se vystavení aerosolových nádob vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu 
záření. 
Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů. 
10.5. Neslučitelné materiály 
Materiály,      žádná zaznamenaná data 
10.6. Nebezpečné rozkladné produkty 
Nebezpečné produkty rozkladu   plyny, které jsou nebezpečné pro zdraví se 
mohou vytvářet při požáru:    oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO). 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1. Informace o toxikologických účincích 
Toxikologické informace: 
Další toxikologické údaje   Toxikologické testy na výrobku nebyla provedena. 
Potenciální akutní účinky 
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Vdechnutí vysoce koncentrované páry 
může způsobit příznaky, jako jsou mírné podráždění, bolest hlavy, závratě, únava, nevolnost 
a v závažných případech bezvědomí. Obsahuje organická rozpouštědla, která v případě 
zvýšené expozice mohou oslabit centrální nervový systém a způsobit závratě a omámení. 
Při styku s kůží Při styku s kůží může způsobit zčervenání, svědění pálí a. Dlouhodobý nebo 
opakovaný kontakt může odmastit pokožku s příznaky, jako je zarudnutí, pálení, 
svědění praskání kůže a případné ekzém. 
Styk s očima může způsobit přechodné podráždění očí. 
Požití může způsobit nevolnost, bolest hlavy, závratě a omámení. Může nastat pneumonie, 
pokud se zvratky při vdechnutí dostanou do plic. 

Symptomy expozice 
Symptomy zvýšené expozic  Vysoké koncentrace par mohou dráždit dýchací orgány a vést k 
bolestem hlavy, únavě, nevolnosti a zvracení. 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 
12.1. Toxicita 
Vodní, komentáře  K dispozici pro daný produkt žádná data. 
12.2. Persistence a rozložitelnost 
Trvání a rozložitelnost  Výrobek je biologicky snadno odbouratelný. 
12.3. Bioakumulační potenciál 
Bioakumulační potenciál  Výrobek neobsahuje žádné látky, se schopností bioakumulace. 
12.4. Mobilita v půdě  Žádná zaznamenaná data 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Výsledky posouzení PBT Tento výrobek neobsahuje žádné PBT nebo PvB složky. 
12.6. Jiné nepříznivé účinky 
Environmentální detaily, shrnutít Pro tento výrobek není zapotřebí žádné klasifikace rizik pro 
životní prostředí. 
 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1. Metody nakládání s odpadem 
Uveďte se všechny vhodné metody likvidace Nevyhazujte zbytky a odpady do 



kanalizace. Likvidace odpadů a zbytků musí být v souladu s požadavky příslušných místních 
úřadů. 
Produkt klasifikován jako nebezpečný odpad Ano, 
Balení klasifikováno jako nebezpečný odpad Ano, 
EWC kód odpadu      EWC: 150110 Obaly obsahující zbytky 
nebo znečištěné nebezpečnými látkami 
Další informace      Kód odpadů se vztahuje na zbytky v čisté 
formě. Při zacházení s odpadem, je nutno se řídit bezpečnostními opatřeními platnými pro 
zacházení a produktem. 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
14.1. Číslo UN 
ADR  1.950 
RID  1.950 
IMDG  1.950 
ICAO / IATA  1.950 
14,2. Příslušný název OSN pro zásilku 
ADR   AEROSOL 
RID   AEROSOL 
IMDG   AEROSOL 
ICAO / IATA  AEROSOL, HOŘLAVÉ 
14,3. Třída nebezpečnosti pro přepravu 
ADR   2.2 
RID   2.2 
IMDG   2.2 
ICAO / IATA  2.2 
14.4. Obalová skupina 
Komentář   Nepodstatné. 
14,5. Nebezpečí pro životní prostředí 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
EmS        F-D, S-U 
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  Nejsou. 
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
 
Dodatečné informace.   Není relevantní. 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
15.1. Bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy pro 
látku nebo směs 
EHS směrnice    Směrnice o nebezpečných látkách 67/548 / EHS. Směrnice o 
nebezpečných přípravcích 1999/45 / ES. Nařízení (ES) č 648/2004 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 31. března 2004 o detergentech. 
Legislativa a předpisy  Nařízení o aerosolových rozprašovačých z roku 2009 (SI 2824), 
se změnami. EH40 / 2005, Limitní expozice na pracovišti 2005, se změnami. Seznam odpadů 
(Anglie) (úprava) z roku 2005. (SI 2.005 č. 895) Nařízení (ES) č 1907/2006 Evropského 
parlamentu a Rady 
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 



(REACH), zřizující evropskou chemickou agenturu, kterou se mění směrnice 1999/45 / ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) 793/93 a nařízení komise (ES) č 1488 - 1494, jakož i směrnice 
Rady 76/769 / EHS a směrnice komise 91/155 / EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / 
ES, včetně změn. 
15,2. Posouzení chemické bezpečnosti 
Posouzení chemické bezpečnosti provedeno   Žádné 
 

ODDÍL 16: Další informace 
Klasifikace podle    Aerosol 1; H222; 
Nařízení (ES) č 1272/2008  EUH 066; 
[CLP / GHS]    Skin Sens. 1; H317; 
      STOT SE3; H336; 
      Aquatic Chronic 2; H411; 
         H229; 
Seznam příslušných R-vět (podle  
bodů 2 a 3).     R43 Může vyvolat přecitlivělost při styku s kůží. 
      R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
      R11 Vysoce hořlavý. 
      R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození 
plic. 
      R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 
      R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
      R12 Extrémně hořlavý. 
      R38 Dráždí kůži. 
      R10 Hořlavý. 
      R51 / 53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Seznam příslušných H-vět (oddíl 
2 a 3).     H304 Může být fatální Při požití a vniknutí do dýchacích 
cest. 
      H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
      H226 Hořlavá kapalina a páry. 
      H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
      H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
      H315 Dráždí kůži. 
      H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
      H220 Extrémně hořlavý plyn. 
      EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení 
nebo popraskání kůže. 
      H225 Vysoce hořlavý. 
      H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 
      H229 Nádobka je pod tlakem: může prasknout při 
zahřátí. 
H      411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
Pokyny pro školení    Žádné konkrétní vzděláví nebo školení není nutné, ale 



uživatel musí být obeznámen s tímto BL. Uživatelé musí být pečlivě poučeni o správném 
postupu, nebezpečných vlastnostech výrobku a nezbytných bezpečnostních pokynech. 
Informace, které byl přidány,  Nový bezpečnostní list. 
odstraněny nebo revidované 
Nový bezpečnostní list. 
Verze     1 
Odpovědnost za bezpečnostní list 
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 


