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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
 1.1 Obchodní název p�ípravku: Total Clean 200 CFC Free Cleaning Solution in Aerosol 

Container 
 1.2  Použití: Roztok na odstra�ování zbytk� tavidel 
 1.3 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 

 1.4 Adresa výrobce: Warton Metals Limited 
Grove Mill, Commerce Street 
Haslingden 
Lancashire . BB4 5JT 
ENGLAND 

+44(0)1706 218888 
                    221188 

 1.5 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 

2. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Zdravotní rizika: 
Extrémn� ho�lavý. 
Fyzikální a chemická rizika, rizika požáru a výbuchu: 
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.  
P�i používání zajist�te p�im��ené v�trání. 
Uchovávejte mimo dosah d�tí.  

3. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 3.1 Nebezpe�né látky 
 Jméno �íslo CAS: Klasifikace R-v�ty Koncen. [ hm.%] 
Isopropanol mix  F+  Extrémn� ho�lavý R12          25 - 50 
4. Pokyny pro první pomoc 
 4.1 P�i nadýchání: Ve vysokých koncentracích vdechování par m�že zp�sobit 

ospalost a závrat�. Dopravte postiženého na �erstvý vzduch. 
Necítí-li se dob�e, zajist�te léka�skou pomoc.  

 4.2 Pokožka: Dlouhodobá nebo opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení 
nebo popraskání k�že. Omyjte d�kladn� vodou s mýdlem.  

 4.3 O�i: Zp�sobuje podrážd�ní a zarudnutí. D�kladn� vypláchn�te 
velkým množstvím vody. Pokud podrážd�ní trvá, vyhledejte 
léka�skou pomoc.  

 4.4 P�i požití: M�že zp�sobit podrážd�ní, zvracení a pr�jem. Nevyvolávejte 
zvracení. Vyhledejte urychlen� léka�skou pomoc. 

5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Hasební postupy a hasiva: 
P�na, suchý prášek, oxid uhli�itý.  
Chra�te se p�ed explodujícími aerosolovými nádobami. Chra�te dýchací orgány. Pokud aerosolová 
nádoba praskne, uvolní se ho�lavé páry.  
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 5.2 Zvláštní opat�ení proti požáru: Viz také sekce 4 a 10. 

6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
 Personální opat�ení, environmentální opat�ení a metody �išt�ní.: 
Tento produkt je uzav�ená aerosolová nádoba. Pokud nádoba praskne, nechte obsah vytéct na míst�, 
odstra�te všechny zdroje zapálení a zajist�te maximální v�trání.  
Zbytky materiálu vsákn�te do absorbentu  a nenechte ho vytéct do odpadu a vodních tok�.  
Viz sekce 13. 

7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 Skladování/manipulace, všeobecné poznámky 
Aerosolové výrobky by m�ly být skladovány pohromad� ve vyhrazeném chladném a suchém míst� 
chrán�ném p�ed teplem a zdroji zapálení.  
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
  8.1. Expozi�ní limity:  
            isopropylalkohol                                    PEL  500      NPK-P    1000   mg.m-3 
 8.2 Osobní ochranné pom�cky  
Dýchací systém : Nevdechujte páry. Zajist�te odpovídající v�trání.  
Ochrana rukou : Plastové chirurgické rukavice jsou dosta�ující.  
Ochrana o�í: Ochrana o�í je doporu�ena p�i všech pr�myslových 

aplikacích aerosol�.  
 8.3 Expozice v pracovním prost�edí: Použití mechanického v�trání, kdekoliv je produkt použit 

v uzav�ených prostorech, zah�átý nad teplotu okolí, nebo jiné 
prost�edky, které udržují koncentraci pod expozi�ním 
limitem.. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 Vzhled/barva/stav �irá kapalina 
 Zápach alkoholový  po isopropylalkoholu 
  pH (°C)�  - 
  Bod tuhnutí/tání  - 
 Bod vznícení   < 19 °C 

  Teplota vznícení  - 

  Meze výbušnosti (na vzduchu)  - 

  Hustota par  - 

 Rozpustnost ve vod�  - 
 Rychlost vypa�ování  - 

10. Stabilita a reaktivita 
Aerosolové produkty by m�ly být skladovány v rozmezí teplot  5  až maximáln� 30 °C. 
Viz sekce 2. 

11.Toxikologické informace ( toxické efekty vznikající p�i expozici založené na 
experimentálních nebo neexperimentálních datech) 
  Vdechnutí: Vdechování par ve vysoké koncentraci m�že zp�sobit bolesti hlavy, závrat�, 

necitlivost. M�že mít vliv na centrální nervový systém. 
  K�že: �astý nebo dlouhodobý kontakt m�že dráždit a zp�sobit zán�t k�že. 
  O�i: Kontakt s o�ima vede k mírnému zán�tu spojivek za p�edpokladu, že je 

okamžit� proveden p�im��ený výplach.  

12. Ekologické informace 
 Aerosolové produkty jsou obsaženy v hermeticky uzav�ených nádobách z�ídka v�tších než 500 ml a  
jejich vyprazd�ování je �ízeno ventilem. Prázdné nádoby je vhodné recyklovat nebo spálit v za�ízeních 
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k tomu ur�ených.  
13. Informace o zneškod�ování 
 (Bezpe�né zneškodn�ní produktu, jeho zbytku a balící materiál): 
Recyklujte prázdné nádoby pokud je k dispozici vhodné za�ízení. V opa�ném p�ípad� se doporu�uje 
spálení v za�ízení k tomu ur�enému. Pokud ani to není možné, uložte na skládku ur�enou k ukládání 
nebezpe�ného odpadu.  
     Zlikvidujte v souladu s místními p�edpisy. Podle Katalogu odpad� nejsou kódy odpad� 
charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. P�vodce odpad� a oprávn�ná osoba odpady  
za�azují pod šestimístná katalogová �ísla druh� odpad� uvedená v Katalogu odpad�. 
    Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu. 
14. Informace pro p�epravu 
Pozemní:  
ADR/RID t�ída 2.1 
Obalová skupina 11 
Jméno pro transportní 
dokumenty 

1950 Aerosols, flammable NOS 

15. Informace o právních p�edpisech 
 Výstražné symboly: F+  Extrémn�  ho�lavý 
 R-v�ty  
  S-v�ty 

R12: Extrémn� ho�lavý. 
S2: Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
S21: Neku�te p�i používání.  
S23: Nevdechujte páry/aerosoly. 
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.  

16. Další informace 
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 �. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zam�stnanc� p�i práci a další. Vyhláška �. 64/1987 Sb. o Evropské dohod� o mezinárodní silni�ní 
p�eprav� nebezpe�ných v�cí (ADR)  
17. Revize 
Datum revize/ Iniciály: 04/2001/VHM 
Nahrazuje: Všechny p�edchozí bezpe�nostní listy. 
Legenda: N/A = nepoužitelný nebo nebylo k dispozici v dob� tisku 

N/D = nebylo stanoveno nebo není stanovitelné 
Est. = odhad 

 Informace a doporu�ení v tomto bezpe�nostním listu se vztahují k tomuto specifickému materiálu a 
nejsou platné pro tento materiál použitý v kombinaci s jakýmkoliv jiným materiálem nebo v jiném 
procesu. Informace se poskytují v dobré ví�e a p�edstavují nejlepší stupe� znalostí Warton Metals Ltd. 
A v��í se, že jsou p�esné a spolehlivé v dob� p�ípravy. Nic zde nem�že být považováno jako garance 
p�ímá nebo nep�ímá. Je na zodpov�dnosti uživatele stanovit aplikovatelnost t�chto informací nebo 
vhodnost produktu pro jeho specifický ú�el. 
 
 


