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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
1.1 Chemický název látky SERVISOL SOLDAMOP NO-CLEAN 
 /obchodní název p�ípravku : - 
1.2 Použití p�ípravku : Odsávání cínové pájky 
1.3 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 
1.4 Identifikace výrobce:   
 Jméno nebo obchodní jméno: CRC Industries UK Ltd. 
 Místo podnikání nebo sídlo: Castlefield Industrial Estate, 
  Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6 4DD 
 Telefon: +44(0)1278 727200 
 Fax:          +44(0)1278 425644 
1.5 Nouzové telefonní �íslo: non-stop 224 919 293, 224 915 402 
 Adresa: Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) 
  Na Bojišti 1, Praha 2, PS� 128 08 
  Informace pouze pro zdravotní rizika - akutní otravy lidí 
  a zví�at. 
2. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na zdraví �lov�ka p�i používání látky/p�ípravku: 
 Není nebezpe�ný podle zákona �. 356/2003 Sb.  
Nep�íznivé ú�inky na životní prost�edí: 
 - 
Možné nesprávné použití látky/p�ípravku: 
 - 
3. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
Nebezpe�ná složka CAS EINECS hmot.% Symbol R-v�ty Pozn. 
- - - - - -  
4. Pokyny pro první pomoc 
4.1 Všeobecné pokyny:  
V p�ípad� nehody, nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno,  
ukažte toto ozna�ení).  
4.2 P�i zasažení o�í: 
Vyplachujte intenzivn� vlažnou tekoucí vodou alespo� 15 minut.  
Pokud podrážd�ní trvá, vyhledejte léka�skou pomoc.  
4.3 P�i styku s k�ží: 
Omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. 
Pokud podrážd�ní trvá, vyhledejte léka�skou pomoc. 
4.4 P�i nadýchání: 
Postiženého p�enést na �erstvý vzduch, udržujte ho v teple a klidu.   
4.5 P�i požití: 
Požití je málo pravd�podobné.  
P�i náhodném požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte léka�skou pomoc.  
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5. Opat�ení pro hasební zásah 
5.1 Vhodná hasiva : Neho�lavý. 
  Hasivo se volí podle okolních ho�ících p�edm�t�. 
5.2 Nevhodná hasiva : - 
5.3 Zvláštní nebezpe�í : - 
5.4 Zvláštní ochranné prost�edky : - 
6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob:  
- 
6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu životního prost�edí: 
Nevhazujte do odpad� a vodních tok�. 
6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: 
- 
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1 Pokyny pro zacházení: 
Nevdechujte dýmy, které se mohou uvol�ovat p�i práci s tímto materiálem.  
7.2 Pokyny pro skladování: 
Skladujte v p�vodních obalech.  
Skladujte za normálních teplot.  
Chra�te p�ed d�tmi.  
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1 Technická opat�ení:  
Zajist�te p�im��ené v�trání rozsahu práce a zpracovávaným materiál�m.  
8.2 Kontrolní opat�ení: 
Nejvyšší p�ípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší:   
 mg.m-3 
 

Název látky 
PEL NPK-P 

 - - - 
8.3 Osobní ochranné prost�edky: 
Ochrana dýchacích orgán� - 
Ochrana o�í - 
Ochrana rukou Noste vhodné ochranné rukavice. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
Vzhled : fyzikální stav - 
               barva m�� 
               zápach neaplikovatelné 
Bod varu/rozsah neaplikovatelné 
Hustota neaplikovatelné 
pH neaplikovatelné 
Tlak par neaplikovatelné 
Relativní hustota par neaplikovatelné 
Rozpustnost ve vod� neaplikovatelné 
Bod vzplanutí neaplikovatelné�

Teplota vznícení neaplikovatelné 
Viskozita neaplikovatelné 
Rychlost vypa�ování neaplikovatelné 
Bod vzplanutí (bez propelentu) neaplikovatelné 
Meze výbušnosti : horní   neaplikovatelné 
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                               dolní   neaplikovatelné 
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: 
 - 
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí p�ijít do styku: 
 - 
Nebezpe�né rozkladné produkty: 
 - 
11. Toxikologické informace 
P�i nadýchání Není o�ekáván nep�íznivý vliv na zdraví. 
P�i požití Není o�ekáván nep�íznivý vliv na zdraví. 
P�i styku s k�ží Není o�ekáván nep�íznivý vliv na zdraví. 
P�i styku s o�ima Dráždí o�i.  
12. Ekologické informace 

Nebezpe�ná složka CAS metoda  
- - -  

Zabra�te vniknutí do odpad� a vodních tok�. 
Další údaje: 
Experimentální údaje nejsou k dispozici.  
13. Informace o zneškod�ování  
Zp�soby zneškod�ování látky/p�ípravku: 
 Odevzdejte tento materiál do t�íd�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: �íslo UN: - 
Nepodléhá ADR/RID. T�ída: - 
 Klasifika�ní kód: - 
 Výstražné štítky: -       
 Ozna�ení zboží: - 
15. Informace o právních p�edpisech 
Výstražné symboly  - 
R-v�ty - 
S-v�ty S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
16. Další informace: 
R- v�ty neuvedené v textu : - 
Zdroje informací : 
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 CRC. 
http://echa.europa.eu/ 
www.portal.gov.cz 
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Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích. 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech.  
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech. 
Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006 p�íloha II. 
Vyhláška �. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických p�ípravcích.  
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci a další.  
Vyhláška �. 64/1987 Sb. o Evropské dohod� o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí 
(ADR) . 
Hlavní zm�ny provedeny v bodech:  1., 6. 
 
 
 
 
 
 


