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1.IDENTIFIKAGE
LÁT}ť/ PŘiPRAVKUA yýRogce A DoVozcE
í.1 chemický název látky / obchodnínázev přípravku
Název
: Germ-XHandSanitizer
Da|šínázvy |átky:
SumárníchemickýVzorec:
Relativní
molekulová
hmotnost:
,|.2PouŽití!átky / přípravku
přípravek
Určené
nebodoporučené Dezinfekční
na humánníkůŽiv oblastirukou,
pouŽití
|átky(přípravku): chodidelapod.
přípravek)
Popisfunkce|átkynebo
(dezinfekční
Biocidnípřípravek
se širokým
přípravku:
(baktericidní,
spektremÚčinnosti
fungicidní,
virocidní).
í.3 Identifikacedovozce
jméno
Jménoneboobchodní
uýrobce:
Místopodnikání
nebosídlo.
|dentifikační
číslo.'
Telefon.
Fax:
e-mail:

peterpsotal
@mac.Qonr

í.4 |dentifikacevýrobce
Jménokontaktní
osoby:
Názevfirmy:
Adresasíd|afirmy:

JeraldAinsworth
Vi-JonLaboratories
6300 Etze|AVe.,St' Louis,Missouri63114

Telefon.
E-mail:

+1(949)2300928
ainsintl@aol.com

lČo:

Pepso s.r.o.
Martinengova
22, 81102 Bratislava
44038551
+421918500122

1.5Te|efonní
číslopro mimořádnésituace :224919293;22491 54o2;
Toxiko|ogické
informační
středisko,Na Bojišti1, 12808 Praha2, Cz
2. INFORMACEO SLOZENI LATKY / PRIPRAVKU
Název sloŽky

Obsah

GíslocAS

Cís|oElNEcs

Etylalkohol(etanol)

54,5

64-17-5

200-578-6

Klasifikace
Klasifikace Rvětv
11

Propan-2-ol

1-5%

200-661-7

LL-36-67

diisopropylamin

Šo,7%

67-63-0
108-18-9

203-558-s

7L-2O/22-34

(T,l
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3. ÚDAJE o NEBEZPEČNosT|
LÁTKY NEBo pŘípnnvxu
3 . 1celková klasifikacelátky/přípravku
F
R 11
3.2 Nebezpečné
účinkyna zdravía životníprostředí
podráŽdění
pouŽívání
MůŽezpůsobit
očía při opakovaném
můŽemírněvysoušetcit|ivou
pokoŽku.VdechovánívýparůmůŽepůsobit
omamně.ostatníinformaceviz bod 11.
prostředí'
přípravku
V souvis|osti
s pouŽitím
se nepředpok|ádá
významnýv|ivna Životní
3.3 Da|šímožná rizika
Velmihořlavý
3.4.|nformaceuvedenéna oba|u -viz. bod í5
4.POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.í Všeobecné pokyny
V případězdravotníchpotíŽínebo při přetrvánísymptomůvŽdyvyhledat|ékařea
poskytnoutinformacez tohotobezpečnostního
|istu'V případěpoŽitía nebo vniknutído
oka je nutnozajistitneprod|eně|ékařskoupomoc.
4.2 Při nadýchání
PřemístitpostiŽenéhona čersMývzduch.V případězástavy dýcháníposkytnoutumělé
dýchání'
4'3 Při styku s kůží
V případěnepříznivéreakce u ve|micitlivýchosob um1itpostiŽenémístotep|ouvodou a
mýd|em.
4.4 Př. zasaženíočí
lhned vymývatmin. 15 minutširoceotevřenéočitekoucív|aŽnouvodou tak, aby se voda
dosta|ai pod víčka.Zajistit|ékařskoupomoc.
4.5 Při požití
Vyp|áchnoutústapitnouvodou, potomvypítcca 0,2 _ 0,5 | vody. Nevyvo|ávatzvracení,
zajistit|ékařskoupomoc.
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4.6Da!šíúdaje
5.OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH
5.1 Vhodná hasiva : pěna odolná vůčialkoho|u,prášek,oxid uhličitý
5.2 Nevhodná hasiva : Voda
5'3 Zv|áštnínebezpečí: při hoření vznlka1tplyny, kteréobsahujíoxid uhelnaý a oxid
uh|ičitý.
Páry mohou tvořitse vzduchemvýbušnousměs.
5.4 Zvláštni ochranné prostředky pro hasiče : ochranný oděv, izo|ační
dýchacípřistroj.
5.5Dalšíúdaje: Hasit jen z bezpečné
vzdá|enosti.ohroŽenénádoby podle moŽnosti
odstranitz dosahu poŽárunebo och|azovatvodnímlhou.

o.OPATRENIV PRIPADE NAHODNEHOUNIKU LATKY / PRIPRAVKU
6.íBezpečnostní
opatřenípro ochranu osob
odstraňtevšechnyzdrojehořenÍa zabezpečte
větrání'Zákaz kouření.
dostatečné
PouŽívatosobniochrannéprostředky- zamezenístykus kůŽí
a s očima.Nebezpečí
látkuihnedodstranit.
nejiskřící
uk|ouznutí,
roz|itou
PouŽívat
nářadí,vypnoutelektrické
stroje,odstranitlehce zápalnélátkya všechnypotenciálnízdrojepožáru.
6.2 Bezpečnostníopatřenípro ochranu Životníhoprostředí
Zamezitprůniku
do povrchových
a spodníchvod v nezředěném
stavu.
6.3 Doporučené
metodyčištění
a odstranění
Uniklýpřípravek
zasypatnehořlavým
absorpčním
materiálem'Kontaminovaný
absorbent
u|oŽitdo dobře uzavřenýchnádoba z|ikvidovat
ve spalovněodpadů.Při únikuvětšího
přípravku
mnoŽství
informujte
hasičenebopříslušné
orgány.

pŘipnnvxu
7.1Zacházení
NepouŽívejte
v b|ízkosti
ohně a jinýchzdrojůtep|a.Nekuřte'Zabraňtevzniku
otevřeného
elektrostatického
náboje.Na pracovišti
nesmějíbýt|ehcezápa|né
|átkya jinézdroje
poŽáru.NepouŽívejte
prostoru.
ve špatněvětrate|ném
DodrŽujteběžnáhygienická opatření.
7.2Skladování
Skladovatv originá|ních,
dobře uzavřených
obalech'Skladovatv suchýcha dobře
prostorách.
větrate|ných
Nesk|adovat
na přímém
s|unečním
s hoř|avými
světlea spoIečně
materiály.Teplotask|adovánÍ
do +25"C.Ve sk|adunekuřte.
Doporučené
PVC, PET
obalovémateriály:
S.OMEZOVANI EXPOZICE LATKOU / PRIPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1Expoziční
limity
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Látka

cAs

:tanol

64-17-5

)ropan-2-ol

67-63-0

PřÍpustný
limit
expoziční
PEL (mo/m")

NPK.P
(mg/m3)

960

1920

500

1000

Faktor
přepočtu
na ppm

8.2.omezováníexpozice
8.2.1.omezováníexpozice pracovníků
větrání,doporučeno
loká|ní
odsávání.
Zajistitdostatečné
je
práci
Při
třeba dodrŽovatzásady osobníhygienya zejménanejíst,nepít,nekouřit.
osobni ochrannéprostřed
s ve|kýmiobjemy
ochrana dýchacích Při běŽnémuŽitínenínutná.Při manipu|aci
výparům.
maskas filtremprotiorqanickým
cest:
pouŽívání
Při běŽném
netřeba,při prácis velkýmiobjemy_
ochrana očí:
ochranné
bŇ|e.
rozpouštědlům
organickým
ochrannérukavíce
odolnéprotÍ
Ochrana rukou:
quma.butvl.neoorén.
ořírodní
náboie)
Pracovníoděvz bav|nv(bezstatického
ochrana kůže:
8,2.2.omezová ni expozice životníhoprostředí
podmínek
manipulacea skladování,
zejménazajistitprostoryprotiúnikům
DodrŽení
prostředkudo vodníchtoků,půdya do kana|izace(dá|eviz podmínky
koncentrovaného
pro manipulacid|ezákonač.25412001
Sb., o vodách)

rr1ÁŤxvl

pŘípnnvxu
(při20 "C):
Skupenství
Barva:
Zápach (vůně):
HodnotapH (při20"C):
Tep|ota(rozmezÍ
teplot)tání

('c):

kapalina
Bezbarvá,transparentn
í
- cltrusouý
parfému
Alkoholouý
a podlepouŽitého
7,5-7,8
-20

Teplota(rozmezíteplot)varu 80

('c):

("C):
152
Bod vzplanutí
Ve|mihoř|av'ý
Hoř|avost:
v|astnosti'
Výbušné
Meze výbušnosti:
hornímez 1 9 , 0
(%obj ):
do|nímez 3 , 3
(%obj.):
vlastnosti:
oxidační
Tenzepar (při20"C):
0,6EO- 0,900
Hustota(při20.C).
Rozpustnost(při.C).
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rozpustný

2,20 - 3,00 cps (25 "C)
_
obsah tuhýchlátek 0,4 _ 0,6 o/o

ío. |NFoRMAGE o STAB|L|TĚA REAKT|V|TĚLÁTKY/ PŘIPRAVKU
10.1Podmínky,
za kteých je připravekstabilní
pouŽití
(dodrŽení
Při běŽnýchpodmínkách
a sk|adováníje
stabilní
teplotyskladování).
í0.2 Podmínky,ktenýmje třeba zamez|t
Vysoká teplota,zdrojhoření,jiskry,p|amen.
10'3 Materiá|y,kterénelze použít
činid|a.
Silnáoxidační
í0.4 Nebezpečné
rozk|adnéproduký
Při poŽáruoxidyuhlíku.

11.|NFoRMAGEo ToxtKoLoGlcKÝcH VLAsTNosTEcH LÁTKY/ PŘIPRAVKU
1,|.1. Nebezpeěnéúčinkypro zdravi
Akutní toxicita
- LDso,orálně,potkan(mg.kg-1):
7060 mg/kg(etano|)
- LDso,dermá|ně,potkannebo krá|ík(mg.kg-l):6300 mg/kg(etano|)
- LCso,ínhalačně,
potkan,pro aeroso|ynebo
č á s ti c e( m g. l-') :
- 1Qso,inha|ačně,
potkan,pro plynya páry
20 000 mg/m3(etano|)
(mg.l-'):
Subchronická . chronická toxicita : Nezjištěna
Senzibilizace : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Da|šíúdaje:ZkuŠenosti
u člověka:d|ouhodobáexpozice můŽemírnědráŽditoči,pokoŽku
pokoŽku.Vysokékoncentracernýparů
způsobují
a sliznice.MůŽetéŽodmašťovat
podráŽděnídýchacíchcest, očí,nosu a hrtanu.Vdechovánívýparůve ve|kých
dávky
koncentracíchmůŽezpůsobitbolestih|avya nevolnost.Při náhodnémpoŽitítoxické
způsobídráŽděnítrávicÍhotraktuaŽ narkózu a poškození|edvina jater.
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l2.EKOLOGICKE INFORMACEO LATCE / PRIPRAVKU
í2.íAkutnítoxicita pro vodnÍorganismy a ostatníprostředí
- LCso,96hod.,pstruh
1040 mg/l (etanol)
obecný
- ECsa,48hod.,dafnie
1520 mg/l (etanol)
(mg.l-'):
; lCso'72 hod', řasy (mg'|- Nezjištěna
'):

l2.2Mobilita
12.3Persistencea roz|ožitelnost
12-.4Bioakumu|ačn
í potenciá|
12.5Dalšínepříznivé
úěinky
CHSK (etanol):
2,08O2lmg
BSK (etanol):
1,82O2lmg

13.PoKYNYPRo oDsTRAŇovÁNÍlÁrxy / PŘíPRAVI(U
í3.í.Možnánebezpečipři odstraňováni|átkynebo přípravku
13.2.Vhodnémetodypro odstraňování|átkynebo přípravkua znečištěného
oba|u
jako ostatníodpadV souladuse
absorbční
materiá|y
|ikvidovat
odpad a kontaminované
pouŽít
povolené
(spalovnu).
zákonemč.185/2001o odpadech.Na spa|ování
zařízení
PouŽité
obalymohoubytpo vyp|áchnutí
nadbytkem
vodyodevzdané
do separovaného
sběru.
13.3.Právni předpisyo odpadech
Zákonč,.185l2oo1Sb., o odpadechv p|atném
znění.
přidě|it
JestliŽese tentovýrobeka jehooba|stanouodpadem,musíkonečný
uŽivate|
p|atném
pod|e
odpovídající
kÓd odpadu
vyh|áŠky
znění.
č.381/2001Sb.
v
Zákonč.47712001
znění.
sb. o obalechv p|atném
14.|NFoRMACEPRo PŘEPRAVU LÁTKY / PŘIPRAVKU
14.1.Pozemnípřeprava
ADR / RlD:
Třída:3

obalová skupina lll
Název:
Poznámka:---

ČísloUN: 1í70

Kem|erův kód

čís|avzorůbezpečnostnich
značek:

14.2.Vnitrozemská vodní přeprava
14.3.Námořní přeprava
14.4.Letecká přeprava
14.5.Da!šíúdaje:_-

ADN/ADNR: -IMDG: -ICAO/IATA: --

: 30
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í5.|NFoRMAGE
o PRÁVNIcHpŘeoP|sEcH VzTAHUJicícnsE K lÁrce l

pŘÍpmvxu

í5.1.lnformaceuvedenéna obalu (vesmysluZ'Ó.35612003
Sb. a Vyhláškyč.23212004

sb.):

ElNEcs 200-578-6) označení
F

I
l!l

I nt
l!Žl

I

Velmi hoř|avý

R.věý:
R í í: Ve|mihořlaqý.
S-věty: (2)-16-25-23-46
S (2): Uchovávejteuzamčené
a mimodosahdětí
mimodosahzdrojůhoření.Zákaz kouření.
S í6: Uchovávejte
S 25: Zabraňtekontaktus očima
páry
S 23: Nevdechujte
S 46: V případěpoŽitíokamŽitěvyh|edejte
lékařskoupomoca ukaŽtetento
oba|neboznačení
Obsahujeetanol54,5g/100g
í5.2.Speciálníustanovenía právnípředpisy na úrovniČR :
Zákon č.12012002
Sb., o biocidech
jednot|ivé
prostředí
Legis|ativa
reguIující
ob|astiochranyŽivotního
a podmínky
hygieny
práce.
í5.3.Speciá|níustanovenía právnípředpisy na úrovniEU : -

í6.DALŠí
|NFoRMAcEVzTAHUJicÍcHsE K LÁTcE / PŘÍPRAVKU
16.1.Seznam R-vět použiýchv bezpečnostním
|istu:
při vdechnutí
R 20122
Zdravíškod|ivý
a po poŽití.
po|eptání
R 34
Způsobuje
R 36
DráŽdíoči
R 67
Výparymohouzpůsobitospalosta závrat
16.2.Pokynypro školení:
Pracovníci
nak|ádající
s preparátemGerm-X musíbýtpoučeni
o rizicíchpři manipu|aci
a
poŽadavcích
prostředí
o
(příslušná
na ochranuzdravia ochranuŽivotního
ustanovení
práce,v aktuálním
Zákoníku
znění,např.s132a nás|edující)
a dá|emusíbýtprokazatelně
prostředí
seznámenis nebezpečnými
v|astnostmi,
zásadamiochranyzdravía Životního
a
pomoci(zákonč.25812000
zásadamiprvnípředlékařské
zdraví,
sb., o ochraněveřejného
v p|atném
zněnízákona).
í6.3.Doporučenáomezenípoužití:

"
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neŽpro kteý je určena(viz.bod 1.2).
Látkaby nemělabýtpouŽitapro Žádnýjinýúče|
je
ProtoŽespecificképodmínkypouŽití|átkyse nacházqi mimokontro|udodavate|e,
předepsanáupozornění
místním
zákonůma
odpovědností
uŽivate|e,
aby přizpůsobi|
z hlediskabezpečnostního
a
Bezpečnostní
informacepopisujívýrobek
nařízením.
povaŽovány
za technické
informaceo výrobku.
nemohoubýt
16.4.Bezpečnostní|ist by| zpracován :
15.4.2009
údajů:
16.5.Zdroje nejdůležitějších
|egis|ativy,
zna|ostía současné
Informacezde uvedenévycházejíz našichnej|epších
předpisů.
prováděcích
především
listby|dá|e
Bezpečnostní
zákonač.356/2003Sb. vč.
databází.
získaných
z volnědostupných
zpracovánna podkladěinformací
potřebné
pro
zajištění
bezpečnosti
a ochranypři práci a
list
Bezpečnostní obsahujeúdaje
prostředí.
ochranyŽivotního
a jsou v sou|adu
a zkušeností
současnému
stavuvědomostí
Uvedenéúdajeodpovídají
předpisy.NemohoubýtpovaŽovány
za zárukuvhodnostia
s platnýmiprávními
pouŽite|nosti
výrobkupro konkrétní
aplikaci.
listu :
16.6.Změny při revizi bezpečnostního

