
 

R-Clean Sulfamix 
Bezpečnostní list 
 

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (EU) 2015/830 

Datum vydání: 26.1.2015 Datum revize: 1.8.2017 Nahrazuje: 26.1.2015  Verze: 5 
 

1.8.2017 CS (čeština)  1/6 

 

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směsi 

Název výrobku : R-Clean Sulfamix 

Kód výrobku : 5000012243320 

Typ výrobku : Prací prostředek 

 

1.2. Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 

1.2.1. Relevantní ur čené způsoby použití 

Spec. průmyslového/profesionálního použití : Pouze pro profesionální použití 
Průmyslový 

Použití látky nebo směsi : Čisticí prostředek 
 

1.2.2. Nedoporu čené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu 

Qlean-tec B.V. 
Rendementsweg 24 
3641 SL Mijdrecht - Nederland 
T +31 (0)297 274390 - F +31 (0)297 272442 
marketing@qleantec.com - www.qleantec.com 
 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

Země Organizace/spole čnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace  

Komentá ř 

Česká republika Toxikologické informační 
středisko 
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF 
UK 

Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2 

+420 224 919 293 
+420 224 915 402 

 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo sm ěsi 

Klasifikace podle na řízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle na řízení (EU) 2015/830 (REACH p říloha II)  

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315    

Vážné poškození očí / podráždění očí, 
kategorie 2 

H319    

Nebezpečný pro vodní prostředí – 
chronicky, kategorie 3 

H412    

    

Plné znění klasifikačních kategorií a vět H: viz oddíl 16 
 

 
 

 
  

Nepříznivé fyzikáln ě-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prost ředí 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

 

2.2. Prvky ozna čení 

Označení podle na řízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být u vedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je t řeba 
uvést na výrobku  

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : 

 
GHS07 

     

Signální slovo (CLP) : Varování 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H315 - Dráždí kůži 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí 
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle 
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
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2.3. Další nebezpe čnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látky 

Nepoužije se 
 

 

3.2. Směsi 
 
 
 

 
 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle na řízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP) 

kyselina amidosírová 
 

(Číslo CAS) 5329-14-6 
(Číslo ES) 226-218-8 
(Indexové číslo) 016-026-00-0 
(REACH-č) 01-2119488633-28 

>= 50 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
 
 

Plné znění H-vět viz Oddíl 16 
  
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění kůže: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s okem : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při požití : Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 
 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Dráždivost. 

Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Podráždění očí. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Písek. Vodní mlha. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Pěna. 

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody. 
 

5.2. Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

5.3. Pokyny pro hasi če 

Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Při hašení požáru chemických 
látek postupujte opatrně. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. 

Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj. Ochrana 
celého těla. 

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky krom ě pracovník ů zasahujících v p řípadě nouze 

Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v p řípadě nouze 

Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 
expozice / osobní ochranné prostředky“. Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými 
pomůckami. 

Plány pro případ nouze : Prostory odvětrávejte. 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prost ředí 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady. 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Způsoby čištění : Výrobek sesbírejte mechanicky. 

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

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další informace viz oddíl 8 a 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpe čné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Používejte osobní 
ochranné pomůcky. 

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

 

7.2. Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí 

Skladovací podmínky : Skladujte na dobře větraném místě. 
 

7.3. Specifické kone čné / specifická kone čná použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky 
 

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 odolné proti chemickým látkám (norma EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt resp. potřísnění (doporučeno: 
minimální index ochrany 2, odpovídá > 30 minutám pronikání podle EN 374): Butylkaučuk (IIR; tloušťka vrstvy >= 0,5 mm) Vhodné materiály pro 
dlouhodobější, přímý kontakt (doporučuje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle EN 374): Butylkaučuk (IIR; tloušťka vrstvy >= 0,5 
mm) Tyto údaje pocházejí z literatury a z informací výrobců rukavic nebo jsou analogicky odvozeny od podobných látek. Je třeba vědět, že doba 
použití ochranné rukavice proti chemikáliím může být v praxi z důvodu mnoha ovlivňujících činitelů (např. teplota) zřetelně kratší než doba pronikání 
stanovená podle EN 374. Při příznacích opotřebení je třeba rukavice vyměnit. 
 

Ochrana o čí: 

utěsněné ochranné brýle 
 

Ochrana k ůže a těla: 

Používejte vhodný ochranný oděv 
  

Ochrana cest dýchacích: 

Protiprachová maska/maska proti aerosolu s filtrem typu P1 
  

Omezování a sledování expozice životního prost ředí:  

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Další informace:  

Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemickýc h vlastnostech 

Skupenství : Pevná látka 
  

Vzhled : Prášek. 

Barva : Bílý. 
  

Zápach : Bez zápachu. 
  

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH roztok : 1,4 (10 g/l) 

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje 
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Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod vzplanutí : Nepoužije se konkrétně 
  

Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota rozkladu : 209 °C 
  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nehořlavý 
  

Tlak páry při 20 °C : 0,78 Pa 
  

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Relativní hustota : 2,13 
  

Rozpustnost : Voda: 213 g/l 
  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, kinematická : Nepoužije se 
  

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Oxidační vlastnosti : žádný. 
  

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 
 

 
 

9.2. Další informace 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Při požáru se uvolňují nebezpečné výpary. 
 

10.2. Chemická stabilita 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.3. Možnost nebezpe čných reakcí 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.4. Podmínky, kterým je t řeba zabránit 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.5. Neslu čitelné materiály 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických ú čincích 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno 
 

 

kyselina amidosírová (5329 -14-6) 
LD50, orálně, potkan 3160 mg/kg 

 

žíravost/dráždivost pro kůži : Dráždí kůži. 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné podráždění očí. 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže 

: Neklasifikováno 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 

Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 
 

 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice 

: Neklasifikováno 

 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice 

: Neklasifikováno 

 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 
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ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Akutní vodní toxicita : Neklasifikováno 

Chronická vodní toxicita : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

 

kyselina amidosírová (5329 -14-6) 
LC50 ryby 1 70,3 mg/l 96h 

 
 
 

 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

12.3. Bioakumula ční potenciál 
 

kyselina amidosírová (5329 -14-6) 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log 
Pow) 

0,1 

 

12.4. Mobilita v p ůdě 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

 

12.6. Jiné nep říznivé ú činky 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Místní předpisy (o odpadu) : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. 

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu 
 

V souladu s ADR 
 
 
 

14.1. UN číslo 

Číslo OSN (ADR) : 2967 
 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro p řepravu 

Oficiální název pro přepravu (ADR) : KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ 

Popis přepravního dokladu (ADR) : UN 2967 KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ, 8, III, (E) 
 

14.3. Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu 

ADR   

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : 8 

Bezpečnostní značky (ADR) : 8  

 

 : 

 
   
 

14.4. Obalová skupina 

Obalová skupina (ADR) : III 
 

14.5. Nebezpečnost pro životní prost ředí 

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná 

Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace 
 

    
14.6. Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele 

- Pozemní p řeprava 
  

Klasifikační kódy (ADR)  : C2  

Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 80  
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Oranžové tabulky : 

 
Kód omezení vjezdu do tunelu (ADR) : E  
 

14.7. Hromadná p řeprava podle p řílohy II úmluvy MARPOL a p ředpisu IBC 

Nepoužije se 

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech 
 

15.1. Předpisy týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy týkající se látky nebo sm ěsi 

15.1.1. Předpisy EU 
 

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 

 
 
 
 
  
  
 
 

15.1.2. Národní p ředpisy 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 
 

 
 
 
 
 

 

15.2. Posouzení chemické bezpe čnosti 

Dodavatel pro látku nebo směs neprovedl posouzení chemické bezpečnosti. 
  

ODDÍL 16: Další informace 
 

Označení změn: 
Oddíl  Změněná položka  Změna Poznámky  
 Nové rozvržení   
 Nahrazuje Upraveno  
 Datum revize Upraveno  
2.2 Prvky označení Upraveno  
3 Složení/informace o složkách Upraveno  
8.2 Ochrana cest dýchacích Upraveno  
8.2 Ochrana rukou Upraveno  

 
 

 
 

 Úplné znění vět H a EUH: 

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

H315 Dráždí kůži 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
 
 

 

 
Bezpečnostní list platný pro regiony : CZ 

 
bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH) - Qlean-tec 
 
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 být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku 
 


