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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE  LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku: 

 Q Power gelový osvěžovač 150 g Citrón  
Q Power gelový osvěžovač 150 g Oceán 
Q Power gelový osvěžovač 150 g Květiny  

1.1.1 Další názvy: 

  

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 

 Určené použití: Osvěžovač vzduchu 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního list 

1.3.1 Dovozce: 

 de Miclén Trading, s.r.o. 
Hlavní ulice 2 
273 51 Velké Přítočno 
Česká republika 
IČO: 25541226 
Tel.: +420 312 522 113 
www.demiclen.cz 

1.3.2 Výrobce: 

 NINGBO XINYUN COMMODITY CO., LTD 
Qianjing village, Xidian town, 
Ninghai County, Zhejiang Province, 
315613 P. 
China (Čína) 
Telefon: 86574-65178363 
Fax: 86574-65179363 

1.3.3 Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:  

 Ing. Martina Šrámková 
Tel.: 603113893 
martina_sramkova@volny.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR: 

 Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
nepřetržitě 224 919 293 nebo (pouze ve dne) 224 915 402 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
2.1.1 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 
2.1.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví 
 Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky v životním prostředí 
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2.1.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí 
 Nejsou známé 
2.2. Prvky označení 
 Výstražný symbol: žádné 

R-věty: žádné 
2.3 Další nebezpečnost 
2.4 Další informace 
 Pro další údaje týkající se značení obalů viz také Oddíl 15 tohoto bezpečnostního listu 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Směsi 

Nebezpečné látky: 

Indexové č. 
Č. v Seznamu klasif. 

CAS č. 
Registrační číslo 

Obsah  
(%hm.) 

Klasifikace 

dle 67/548/EHS dle (ES) č. 1272/2008 

     

     

     

     

     

 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 
 Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované 
polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy 
nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. 
Při vdechnutí 
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. 
Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při styku s kůží 
Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc 
při přetrvávajícím dráždění. 
Při zasažení očí 
Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud 
možno vlažnou tekoucí vodou i pod víčky a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití 
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při 
vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi 
nebo etiketu. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Při vdechnutí 

Při styku s kůží 
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Při zasažení očí 
Při požití 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
  

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 
 
5.1 

Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte 
uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
Hasiva 

 Plyn – oxid uhličitý, prášek, pěna 
Nevhodná hasiva 
žádná 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Výrobek není hořlavý. Při požáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu 

uhelnatého a uhličitého. Vdechování nebezpečných rozhkladných (pyrolyzních( produktů může 
způsobit vážné poškození zdraví. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
 Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 
 
6.1 

Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím horké vody nebo jiného 
vhodného čisticího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědel. 
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné 
pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
 Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do 

kanalizace. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čistění 
 Směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné 

vhodné absorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle 
Oddílu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých 
množství směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 Viz Oddíly 7 a 8 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí 

Zabraňte kontaktu s pokožkou. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. 
Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte úniku směsi do životního prostředí. Přechovávejte pouze v nádobách, které odpovídají 
originálnímu balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě směsi. 
Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi 
neuvedeno 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu 

určených. Chraňte před extrémními teplotami. 
Obsah: 150 ml 
Druh obalu: plastová vanička 
Množstevní limit při daných skladovacích podmínkách: neuvedeno 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
 neuvedeno 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry 
 Látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb.: 
Název látky CAS č. PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3) 
    
    
8.2 Omezování expozice 
 Vhodné technické kontroly 

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze 
dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno 
dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a 
nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. 
Ochrana očí 
Žádná při běžném použití. 
Ochrana kůže 
Žádná při doporučeném použití. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt. 
Ochrana dýchacích cest 
Žádná při doporučeném použití. 
Ochrana rukou 
Žádná při doporučeném použití. Dbejte dalších doporučení výrobce. 
Omezování expozice životního prostředí 
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz pododdíl 6.2. 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 Skupenství:    pevné při 20°C 

Barva:     podle druhu 
Zápach nebo vůně:  podle druhu 
Relativní hustota:   1,08 g/cm3 při 20oC 
Rozpustnost ve vodě:  rozpustný 
Hodnota pH:                6,5 neředěno 
Teplota varu:                         102 oC 
Tlak par:                                1,1 při oC (v BL není doplněno při kolika stupních) 
Teplota tání:                          50 oC 
Obsah organických rozpouštědel (VOC) 3 kg/kg 
Bod mrazu                             30 oC (??? Nejsem chemik, ale asi chybí mínus) 
 

 Další informace 
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ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
  
10.2 Chemická stabilita 
  
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
  
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Za normálního způsobu použití a skladování je směs stabilní, k rozkladu nedochází 
10.5 Neslučitelné materiály (v BL je nadpis „Materiály, kterých je třeba se vyvarovat“) 
 Nejsou známé 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
 Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné 

produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dým. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích směsi 
 

11.1.1 Akutní toxicita směsi 
 Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem jednotlivých 

komponent jde o směs akutně prakticky nejedovatou. 
11.1.2 Akutní toxicita složek směsi (v BL je namísto složek „komponent“) 
 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on (CAS: 2682-20-4, ES: 220-239-6) 

LD50, orálně, potkan nebo králík 285 mg.kg-1 
Chlorid draselný (CAS: 7447-40-7, ES: 231-211-8) 
LD50, orálně, potkan nebo králík 2600 mg.kg-1 

Ethanol (CAS: 64-17-5, ES: 200-578-6) 
LD50, orálně, potkan nebo králík 7060 mg.kg-1 
LC50, inhalačně, potkan 285 mg.kg-1 
 
Chronická toxicita 
Pro směs nestanovena, komponenty směsi nezpůsobují chronickou otravu 
. 

11.1.3 Dráždivost 
  
11.1.4 Žíravost 
  
11.1.5 Senzibilizace 
 Pro směs nestanovena, není pravděpodobná. 
11.1.6 Toxicita opakované dávky 
  
11.1.7 Karcinogenita 
 Pro směs nestanovena, komponenty směsi nemají karcinogenní účinek. 
11.1.8 Mutagenita 
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 Pro směs nestanovena. 
11.1.9 Toxicita pro reprodukci 
 Pro směs nestanovena, komponenty směsi nejsou toxické pro reprodukci. 
11.2 Zkušenosti z působení na člověka 

Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látce nebo směsi 
Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může způsobit podráždění. Vysoká koncentrace 
výparů může způsobit mírné podráždění nosu a hrdla. Při používání podle návodu a dodržování 
zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. (nejsem si jistá, jestli 
jsem zařadila do správného bodu) 
 

  
11.3 Další údaje výrobce 
  

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita (V BL uvedena „Ekotoxicita“) 
 Akutní toxicita směsi pro vodní organismy 

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici. 
Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy 
Chlorid draselný (CAS: 7447-40-7, ES: 231-211-8) 
LC50, 96 hod., ryby 485 mg.1-1 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
 Směs je rozpustná ve vodě. 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 Neuvedeno 
12.4 Mobilita 
 Neuvedeno 
12.5 Výsledky posouzení PBT 
 Neuvedeno. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 Neuvedeno 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

 
 
 
13.1 

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, 
v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. 
 
Metody nakládání s odpady 

 
 
 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v 
platném znění, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

13.1.1 Doporučené zařazení odpadu 
 Kód druhu odpadu: 070199 * Odpady jinak blíže neurčené 

Podskupina: Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin 
Skupina odpadu: Odpady z organických chemických procesů 
Natlakovaná aerosolová dóza:  
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150111* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 
tlakových nádob 
Dóza bez hnacího plynu, tzn. např. proražená:  
150104 Kovové obaly   
nebo dle druhu materiálu použitého obalu: 
17 04 05 Železo a ocel 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1 UN č.: 1950 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku Aerosols, flamable 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 2 (5F) Plyny 

14.4 Obalová skupina Netýká se 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí není 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele neuvedeno 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC neuvedeno 
14.8 Pozemní doprava ADR/RID  
 Třída/klasifikační kód 2 /5F Plyny 
 Obalová skupina: - 
 Bezpečnostní značka 2.1 
 Popis: 1950 Aerosoly 
14.9 Námořní přeprava IMDG:  
 Třída: 2.1 
 Obalová skupina: - 
 Bezpečnostní značka 2.1 
 Vlastní přepravní označení: Aerosoly 
 Ems číslo: F-D,S-U 
 Látka znečišťující moře ne 
14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR  
 Třída: 2.1 
 Obalová skupina: - 
 Vlastní přepravní označení Aerosoly, hořlavé 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
 nebylo dosud provedeno 
15.3 Předpisy 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o 
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh 
a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 356/2003 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy,  
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
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a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  
Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;  
Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce v platném znění,  
Zákon 309/2001Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Vyhláška č.432/2003Sb. zařazování prací do kategorii, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů. 
Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon o odpadech č. 188/2004Sb. v platném znění (7/2005Sb.), kterým se mění zákon 185/2001Sb. a 
některé další zákony 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,  
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,  
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související 
předpisy,  
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. 
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR)  
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, 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), 
vydáno v částce 6, Sdělení č. 13/2009 Sb. m. s. platná od 1. ledna 2009 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 

 Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je 
uvedeno v oddíle 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu 
zdraví. 

16.2 Pokyny pro školení 
 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první 

pomocí a zakázanými manipulacemi s připravkem. 
16.3 Doporučená omezení použití 
 Neuvedeno 
16.4 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, 
Nařízení komise EU č. 453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES, 
seznam závazně klasifikovaných 
látek dle vyhlášky č.232/2004 Sb. v platném znění, údaje od společnosti nebo podniku, databáze 
nebezpečných látek. 

16.5 Plná znění R a H vět použitých v Oddílech 2, 3 a 15 a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 
1272/2008 
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 R11 Vysoce hořlavý 
 R12 Extrémně hořlavý 
 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
 H220 Extrémně hořlavý plyn. 
 Flam. Liq.2 Hořlavá kapalina kategorie 2 
 Press. gass Plyny pod tlakem kategorie 
 Flam. Gas 1 Hořlavý plyn kat. kategorie 1 
  
 Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostního listu výrobce/dodavatele a je upraven v souladu 

s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 
453/2010. 

 
 


