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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
 1.1 Obchodní název p�ípravku: Total Clean 440 Semi Aqueous 

Total Submersion Cleaner 
 

 1.2 Identifikace dovozce: ELCHEMCo spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: 
Pražská ul.16, 
102 21  PRAHA 10 

Telefon: 281 017 459 
Fax:        281 017 469 
E-mail: 
elchemco@elchemco.cz 
www.elchemco.cz 

 1.3 Adresa výrobce: Warton Metals Limited 
Grove Mill 
Commerce Street 
Haslingden, Lancashire 
BB4 5JT 
England 

Nouzový telefon: 
0044-1706-218888 
Nouzový fax: 0044-
1706-221188 

 1.3 Servis:   
 1.4 Nouzové telefonní �íslo: Adresa:Klinika nemocí z 

povolání 
Toxikologické informa�ní 
st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2, 
PS� 128 08 

non-stop 224 919 293 
               224 915 402 
               224 914 575 

 1.5 Použití:  Odstra�ova� zbytk� tavidel po pájení v elektrotechnice 
2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 2.1 Nebezpe�né látky  
 Jméno N.67/548/

EEC 
�íslo 
CAS: 

Symboly [ hm.%] R-v�ty 

Sm�s glykol� a 
glykoléter� 

 111-90-0 Xi 
Dráždivý 

< 100 R36 Dráždí o�i 

3. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Dráždí o�i 
4. Pokyny pro první pomoc 
 4.1 P�i nadýchání: P�eneste postiženého na �erstvý vzduch. Pokud se pacient necítí dob�e 

vyhledejte léka�e.P�i zástav� dechu provád�jte um�lé dýchání. 
Lé�ení se provádí podle p�íznak�. 

 4.3 Pokožka: Umyjte pokožku vodou a mýdlem. Odve�te zasaženou osobu z místa 
kontaminace. Ihned omyjte zasaženou pokožku mýdlem a teplou 
vodou.Odstra�te promá�ený od�v a omyjte zasažené místo jak uvedeno 
výše.  

 4.2 O�i: Vyplachujte �istou a �erstvou vodou minimáln� 10 min. a m�jte ob� 
ví�ka p�i tom otev�ená. Vyhledejte léka�skou pomoc . 

 4.4 P�i požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení, pijte vodu a vyhledejte léka�e.  
5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Ho�lavost:  
 5.2Vhodná hasiva: Voda, suché chemikálie, písek, dolomit atd.,p�na,  CO2 . 
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P�na musí být použita ve velkém p�ebytku, protože se 
vlivem p�ípravku �áste�n� rozkládá.  

 5.3 Produkty ho�ení:  
 5.4 Zvláštní hasební postupy: Chla�te kontejnery vystavené plamen�m ze strany vodou 

do úplného uhašení ohn�. Pokud p�ípravek zne�istí vodu, 
uv�domte odpov�dné orgány. Zabra�te odtékající vod� 
vniknutí do kanalizace a vodních zdroj� hrázemi.  

 5.5 Ochranné pom�cky: Používejte ochranu dýchacích cest, pokud jde o vysoká 
množství. 

6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
Uhaste všechny zdroje zapálení. Odstra�te zdroje plamen�, jisker, rozžhavené p�edm�ty, 
neku�te. Zajist�te dobré v�trání. Umyjte se d�kladn� po kontaktu s rozlitým materiálem. 
Uniklý materiál se nesmí dostat do kanalizace, vodních tok� a p�dy.Absorbujte ho 
vermikulitem, suchým pískem, zeminou apod. a uložte do kontejner�.  
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 7.1 Pokyny pro zacházení: Zabra�te kontaktu s horkými p�edm�ty, jiskrami,  

otev�eným ohn�m. Zabra�te rozlití. Zabra�te styku s k�ží  
a o�ima.Zabezpe�te dobré v�trání. M�jte po ruce vhodný 
hasicí p�ístroj.  

 7.2 Pokyny pro skladování: Skladujte v suché, chladné, v�trané místnosti 
v uzav�ených kontejnerech. Chra�te p�ed vzduchem 
(kyslíkem) kv�li tvorb� peroxid�.  

8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1Expozi�ní limity: 
Látka ze seznamu EH40/94 Dlouhodobé (8hodin) 

TWA 
Krátkodobé (15 min) 

STEL 
 
glykolétery 

ppm 
100 

mg/m3 
 

ppm 
300 

mg/m3 
 

 PEL  NPK-P  
 8.2 Osobní ochranné pom�cky 
 Ochrana k�že: 
Noste ochranné rukavice pokud je nebezpe�í p�ímého kontaktu nebo vyst�íknutí.  
 Ochrana o�í: 
Ochrana o�í by m�la být používána.  
Další ochranné pom�cky: 
Zabezpe�te možnost vypláchnutí o�í. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 Stav: �irá kapalina bezbarvá 
 Zápach: chemický 
 Specifická hustota: 0.962  
 Bod vzplanutí: > 58 oC 
 Rozpustnost ve vod�: mísitelný 
 pH:  
 Dynamická viskozita: 3.54 cSt 
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 Bod varu: 190 – 234 oC 
 Tlak par: 0.1 mbar p�ibližn�  
 Teplota vzplanutí: 210 oC 
10. Stabilita a reaktivita 
 10.1 Stabilita: Chra�te p�ed vzduchem a oxida�ními 

�inidly. 
 10.2 Nebezpe�né rozkladné produkty: S kyslíkem vytvá�í peroxidy. 
 10.3 Nevhodné látky: Lehké kovy, silná oxida�ní �inidla. 
11.Toxikologické informace 
Toxické ú�inky vyplývající z experimentálních a neexperimentálních dat 
LD50 (požití): 2000 mg/kg (krysy) Dráždí o�i, sliznice  a k�ži. Vyvolává žalude�ní potíže 
v�etn� nevolnosti.  
Napadené orgány : Ledviny, o�i, játra a k�že.  
Toxikologické informace: Nadýchání se : Páry nebo mlhy mohou podráždit dýchací cesty.  
                                           K�že, o�i : M�že zp�sobit slabé podrážd�ní.  
                                           Požití m�že poškodit CNS, zažívací systém a ledviny.  
12. Ekologické informace 
 (Možné environmentální vlivy a chování,vodní toxicita): 
LC 50 /Leuciscus idus/ : 1805-2304 mg/l /48 hod. Bakterie – Pseudomonas putida TLC : 255 
mg/l 
Rozd�lovací koeficient voda/oktanol : 0,6 
13. Informace o zneškod�ování 
 (Bezpe�né zneškodn�ní produktu, jeho zbytk� a obalového materiálu): 
Zabra�te vniknutí do kanalizace, vodních tok� a p�dy. Likvidujte v souladu s místními 
p�edpisy. Prázdné obaly maximáln� vyprázdn�te a p�edejte k recyklaci po d�kladném 
vy�išt�ní.  
Kontaminovaná hasicí voda musí být zlikvidována v souladu s p�edpisy jako nebezpe�ný 
odpad.  
Total Clean 440 m�že být spalován jako sekundární palivo v cementá�ské peci (výh�evnost 
7400 kcal/kg). 
Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu.  
14. Informace pro p�epravu 
Silnice/Železnice (ADR/RID): 
Neuplat�uje se.  
15. Informace o právních p�edpisech 
Klasifikace: 
Výstražné symboly:  
R-v�ty: 
S-v�ty: 

 
Xi Dráždivý 
R36 Dráždí o�i 
S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
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. 

16. Další informace 
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Doporu�ené použití a omezení 
Uživatel odpovídá za bezpe�nou práci na pracovišti. 
Reference bibliografické 
Informace o nebezpe�í pro zdraví a všeobecné informace v tomto materiálu mají sloužit jako 
pom�cka pro zajišt�ní bezpe�ného pracovního prost�edí. 
Zákon �. 356/2003 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. 
17. Data revizí 
Datum revize/ Iniciály:          Srpen 1999 VHM 
Nahrazuje:                             Všechny p�edchozí bezpe�nostní listy 
Legenda:                                N/A = není aplikovatelné nebo k dispozici dob� tisku  
                                               N/D = není stanoveno nebo nestanovitelné 
                                               Est. = odhad 
 Informace a doporu�ení v tomto bezpe�nostním list� se vztahují k tomuto specifickému 
materiálu a nemusí být platné pro tento materiál pokud je použit s jiným materiálem nebo v 
jiném procesu. Informace jsou podávány v dobré ví�e  a obsahují nejlepší znalosti Warton 
Metals Ltd. V��íme , že podávané informace jsou p�esné a spolehlivé v dob� p�ípravy.  
 
Nic z tohoto bezpe�nostního listu nesmí být považováno jako garance nebo záruka vyjád�ená 
nebo implicitní. V každém p�ípad� je na odpov�dnosti uživatele stanovit použitelnost a 
vhodnost produktu pro jeho zvláštní p�ípad. 
 
 


