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 1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
 1.1 Chemický název látky/obchodní název p�ípravku: SERVISOL   CD 150             
                                                                                              Aerosol                                                                                    
 1.2 Identifikace dovozce:  
 Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo spol. s r.o. 
 Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16,  102 21 PRAHA 10 
 Identifika�ní �íslo: 48036111 
 Telefon: 281 017 459 
 Fax:           281 017 469 
      E-mail: elchemco@elchemco.cz, www.elchemco.cz  
 1.2 Identifikace výrobce:  
 Jméno nebo obchodní jméno: CRC Industries UK  Ltd. 
 Místo podnikání nebo sídlo: Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater,  
                                                           Somerset, UK, TA6 4DD 
 Identifika�ní �íslo:  
 Telefon:  +44(0)1278 424200 
 Telex:: 
 Fax:            +44(0)1278 425644 
 1.3 Nouzové telefonní �íslo: non-stop 224 919 293, 224 915 402 
 Adresa: Klinika nemocí z povolání 
 Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
 Na Bojišti 1, Praha 2, PS� 128 08 
 2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 Výrobek obsahuje tyto nebezpe�né látky: 
    Chemický název: LPG 
 Obsah (%): 10 - 30 
   �íslo CAS: 68476-85-7 
 �íslo ES (EINECS): 270-704-2 
 Výstražné symboly nebezpe�nosti: F+ Extrémn� ho�lavý 
 R-v�ty: R12 Extrémn� ho�lavý  
 
  Chemický název: propan-2-ol 
  Obsah (%):  30 - 60 
  �íslo CAS: 67-63-0 
  �íslo ES (EINECS): 200-661-7 
  Výstražné symboly nebezpe�nosti:     F  Vysoce ho�lavý 
                                                              Xi  Dráždivý 
 R-v�ty: R11 Vysoce ho�lavý. 
                 R36  Dráždí o�i. 
                 R67  Páry mohou zp�sobit ospalost a závrat�. 
 3. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
 Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na zdraví �lov�ka p�i používání látky/p�ípravku: 
       Extrémn� ho�lavý. 
       Dráždí o�i. 
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       Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat� 
    Možné nesprávné použití látky/p�ípravku: 
   Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune�nímu zá�ení a teplotám nad 50 ° C�  
 4. Pokyny pro první pomoc 
 4.1 Všeobecné pokyny:  
           M�la by být dodržována obvyklá opat�ení jako p�i práci s chemikáliemi. Pokud se 
objeví jakékoliv p�íznaky, vyhledejte léka�skou pomoc.  
 4.2 P�i nadýchání: 
 Postiženého p�enést na �erstvý vzduch, udržujte ho v teple a klidu.   
4.3 P�i styku s k�ží: 
 Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Pokud podrážd�ní trvá, vyhledejte léka�skou 
pomoc.  
 4.4 P�i zasažení o�í: 
       Ihned vyplachujte velkým množstvím vody. Vyhledejte léka�skou pomoc.  
 4.5 P�i požití: 
       Požití je málo pravd�podobné. P�i náhodném požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte 
léka�skou pomoc.  
 5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Vhodná hasiva: P�na, suchý prášek, oxid uhli�itý.  
 5.2 Nevhodná hasiva:   
 5.3 Zvláštní nebezpe�í:  Aerosoly mohou explodovat p�i teplotách nad 50 °C.�
 5.4 Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e: Vodní sprej smí být použit k chlazení 
aerosolových nádob. 
 6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
 6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob:  
Uzav�ete všechny zdroje zapálení. Zajist�te p�im��ené v�trání.   
 6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu životního prost�edí: 
Zabra�te vniknutí do odpad� a vodních tok�.    
 6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: 
Absorbujte rozlitý p�ípravek do vhodného inertního materiálu.   
 7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 7.1 Pokyny pro zacházení: 
Používejte pouze v dob�e v�traných prostorách. 
Ani vyprázdn�nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn�. 
Nest�íkejte do otev�eného ohn� nebo na žhavé p�edm�ty.  
Nevdechujte aerosoly nebo páry.  
Zabra�te kontaktu s k�ží a o�ima.  
 7.2 Pokyny pro skladování: 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune�nímu zá�ení a teplotám nad 50 ° C��

Skladujte na chladném, suchém a dob�e v�traném míst�.  
Chra�te p�ed d�tmi.  
 8. Kontrola expozice a ochrana osob 
 8.1 Technická opat�ení:  
Zajist�te p�im��ené v�trání.  
Chra�te p�ed teplem a zdroji zapálení.  
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 8.2 Kontrolní opat�ení: 
Nejvyšší p�ípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší: 

mg.m-3 
Název látky 

PEL NPK-P 
propan-2-ol 500 1000 

 8.3 Osobní ochranné prost�edky:  
Je vhodné zabránit kontaktu s k�ží a o�ima p�i práci s tímto p�ípravkem. 
Pracujte pouze v dob�e v�traných prostorách. 
V p�ípad� nedostate�ného v�trání noste vhodný respirátor. 
Noste ochranné rukavice.  
Noste ochranné brýle.  
 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
           Vzhled : fyzikální stav :  kapalina pod tlakem 
                     barva :        bezbarvý        
                     zápach :      isopropylalkohol 
      Bod varu/rozsah: nestanoveno 
      Hustota : nestanoveno 
      pH :  neaplikovatelné 
      Tlak par : nestanoveno 
      Relativní hustota par : nestanoveno 
      Rozpustnost ve vod� :  mísitelný s vodou 
      Bod vzplanutí :  nestanoveno 
      Teplota vznícení :  nestanoveno 
      Viskozita : nestanoveno 
      Rychlost vypa�ování : nestanoveno 
      Bod vzplanutí (bez propelentu) : nestanoveno 
      Meze výbušnosti : horní  -  nestanoveno 
                                    dolní  -  nestanoveno 
 10. Stabilita a reaktivita 
 Podmínky, p�i nichž je výrobek stabilní: 
Nejsou známy žádné nebezpe�né reakce p�i ur�eném použití. 
 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune�nímu zá�ení a teplotám nad 50 ° C��

Chra�te p�ed teplem a zdroji zapálení. 
 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí p�ijít do styku: 
Silná oxida�ní �inidla. 
    Nebezpe�né rozkladné produkty:  
Oxidy uhlíku, škodlivé dýmy.  
 11. Toxikologické informace 
P�i nadýchání: 
    Vdechování rozpoušt�dlových výpar� m�že vézt  k bolestem hlavy, únav�, nevolnosti   
     a zvracení 
P�i požití:  
     Požití je málo pravd�podobné. P�i zvracení m�že dojít k vdechnutí požitého p�ípravku.        
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     Rozpoušt�dla mohou vyvolat chemický zán�t plic.  
P�i styku s o�ima: 
    Dráždí o�i. 

P�i styku s k�ží: 
      Dlouhodobý kontakt s k�ží m�že vézt k jejímu odmašt�ní.  
Další údaje:    
     Experimentální údaje nejsou k dispozici.     
 12. Ekologické informace 
Další údaje: 
     Experimentální údaje nejsou k dispozici.  
 13. Informace o zneškod�ování  
Zp�soby zneškod�ování látky/p�ípravku: 
   Odevzdejte tento materiál ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu.     
Zp�soby zneškod�ování kontaminovaného obalu: 
 Prázdný obal odložte do t�íd�ného odpadu.  
14. Informace pro p�epravu 
Pozemní p�eprava 
ADR/RID:  T�ída: 2 �íslice/písmeno: 5F 
Výstražná tabule: Aerosoly 
Nálepka: 2.1  �íslo UN: 1950 
Poznámka: P�epravuje se výhradn� v maloodb�ratelském balení. 
 15. Informace o právních p�edpisech 
 Výstražné symboly nebezpe�nosti 
F+ Extrémn� ho�lavý 
Xi Dráždivý 
 P�i�azené R-v�ty  
R12 Extrémn� ho�lavý 
R36 Dráždí o�i 
R67 Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�. 
 P�i�azené S-v�ty 
S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S16 Uchovávejte mimo dosah zdroj� zapálení- Zákaz kou�ení 
S23 Nevdechujte páry/aerosoly. 
S25 Zamezte styku s o�ima. 
S26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc.  
S46 P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení.  
S51 Používejte pouze v dob�e v�traných prostorách.   
 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune�nímu zá�ení a teplotám nad 50 ° C� Ani 
vyprázdn�nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn�.  
 
Nest�íkejte  do otev�eného ohn� nebo na žhavé p�edm�ty.  
 
 16. Další informace: 
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Tento produkt by m�l být skladován a používán v souladu se správnou hygienickou 
pr�myslovou praxí a v souladu se všemi právními p�edpisy.  
Informace zde obsažené jsou založeny na našem sou�asném stavu poznání a jsou ur�eny 
k popsání produktu z hlediska bezpe�nostních požadavk�. Nejsou garancí žádných 
specifických vlastností.  
Žádná �ást tohoto dokumentu nesmí být pro ú�ely studijní, výzkumné, zdravotn�-
bezpe�nostní a environmentáln�-bezpe�nostní publikována bez písemného souhlasu Ambersil  
Ltd.  
V bezpe�nostním list� uvedené údaje byly k dispozici ke dni 2.2.2006. Vztahují se na 
uvedený konkrétní p�ípravek, resp. jeho složky, a použití, ke kterému je p�ípravek ur�en.  
Zákon �. 345/2005 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích . Zákon �. 185/2001 
Sb. o odpadech. Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech. 
Vyhláška �. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických p�ípravcích. Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb. kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci a další. 
Sd�lení Ministerstva zahrani�ních v�cí 6/2002 Sb.m.s. Evropské dohody o mezinárodní 
silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí (ADR) 
Vyhláška 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší emitujících t�kavé organické látky z 
proces� aplikujících organická rozpoušt�dla a  ze skladování a distribuce benzinu. 
 
 
P�ípravek je ur�en na �išt�ní kompaktních disk�.  
 


