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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 

Chemické složení : Směs 

Obchodní označení : COMBI RINSE 

Další název, synonymum : - 
 

Kód výrobku : LC22 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Popis/Použití : Tekutý oplachovací přípravek. Pouze pro profesionální použití. 
 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Neuvedeno 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

CHRISTEYNS s.r.o. 
Vítovská 435/7 

742 35 Odry 
T +420 556 731 111 
www.christeyns.com 
 

      ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA: RNDr. Petra Vyskočilová, PhD., petra.vyskocilova@christeyns.cz 

 
 

1.4           Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR 
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko,  
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 
 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Směs není klasifikována ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 
 

Výstražný (é) symbol (y) nebezpečnosti 

 

Signální slovo 

: neuvádí se 

 

neuvádí se 

 

 

 

 

 

 

     

Nebezpečné látky  neuvádí se 

Standardní věty nebezpečnosti :  

  neuvádí se 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

 

: neuvádí se 

 

2.3. Další nebezpečnost 

Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (EG) n °. 1907/2006, Příloha XIII: Nehodí se 
P : ne 
B : ne 
T : ne: 
Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (EG) n °. 1907/2006, Příloha XIII: Nehodí se 
vP : ne 
vB : ne 

www.christeyns.com


COMBI RINSE 
Vydání: 2.0 
Datum: 07/06/2017 
Strana: 2/6 

 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látky 

Nepoužitelné  
 

3.2. Směsi 
 

Název látky Identifikační čísla % Třídění podle předpisu (ES) 
č.1272/2008 (EU-GHS/CLP) 

Kumensulfonát sodný (CAS-číslo) 28348-53-0 
(ES číslo) 248-983-7 
(ES příloha číslo) / 

< 1 Eye Irrit. 2; H319 

Kyselina citronová (CAS-číslo) 77-92-9 
(ES číslo) 201-069-1 
(ES příloha číslo) / 

< 5 Eye Irrit. 2; H319 

Isobutanol (CAS-číslo)78-83-1 
(ES číslo) 201-148-0 
(ES příloha číslo) / 

< 1 Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H336 

Isopropanol (Propan-2-ol) 
 

(CAS-číslo označení) 67-63-0 
(Einecs číslo) 200-661-7 
(ES příloha číslo) 603-117-00-0 
(REACH-č.) 01-2119457558-25 

< 5 Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

Alkyl-alkohol-alkoxylát (CAS-číslo) 111905-53-4 
(ES číslo) 200-573-9 
(ES příloha číslo) 607-428-00-2 

< 0,5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. oddíl 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 

Všeobecná doporučení : V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Přesný 
popis příznaků - viz oddíl č. 11. 

Vdechování : Vezměte postiženého na čerstvý vzduch, na klidné místo a pokud je to nutné, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

Styk s kůží : Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V 
případě nevolnosti nebo pokud přetrvává podráždění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Styk s očima : Opláchněte důkladně velkým množstvím vody, i pod víčky, po dobu minimálně 15 minut. Pokud 
podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Požití : Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, setrvejte v klidu a neprodleně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 

4.2. Nejdůležitější akutní a pozdější symptomy a účinky 

Okamžité následky při vdechování : Neuvedeno. 

Okamžité následky při zasažení kůže : Neuvedeno. 

Okamžité následky při zasažení očí : Neuvedeno. 

Okamžité následky při požití : Neuvedeno. 
 

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 

Doporučené hasicí prostředky : Přípravek není hořlavý. V případě blízkého požáru může být použito jakýchkoliv hasicích 
prostředků: pěna, písek, oxid uhličitý, voda. 

Nevhodné hasicí prostředky : Neuvedeno. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Údaje o toxicitě produktu - viz oddíl č. 11, o stabilitě a reaktivitě - viz oddíl č. 10. 
 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv a rukavice. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Osobní ochranná výstroj - viz oddíl č. 8. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Vysoké riziko uklouznutí na unikající směsi. Zajistěte přístup čerstvého vzduchu. 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte úniku směsi do kanalizace, vodních toků, do nízko položených míst a nepodstupujte zbytečná rizika. 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Rozlitý materiál vysušte pomocí písku, pilin nebo zeminy. Zameťte, odházejte nebo vysajte. Přemístěte materiál do vhodného a uzavřeného obalu 
na likvidaci odpadu. 
 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je produkt používán. Při plnění, manipulaci a zpracování nepoužívejte stlačený vzduch. Používejte 
výhradně mimo zdroje hoření. Vyhýbejte se zdrojům statické elektřiny. Nikdy nemíchejte s jinými materiály. Nikdy nevracejte použitý materiál do 
originálního balení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Doporučení pro zvláštní zacházení se nevyžaduje. 
 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Uchovávejte pouze v původním obalu. Doporučená skladovací teplota: 5°C až 30°C. Uchovávejte a skladujte mimo dosah zdrojů hoření. Zákaz 
kouření. Nevystavujte vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. 
 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 

Směs neobsahuje látky, pro něž jsou podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoveny přípustné expoziční limity 
(PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) v koncentracích pro: 
 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1  Vhodné technické kontroly 

8.2.2  Individuální ochranná opatření vč.    

          osobních ochranných prostředků 

a) Ochrana očí a obličeje 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní brýle s ochrannými postranními skly (EN 166). 

b) Ochrana kůže 

    Ochranná výstroj 

 Chemicky odolné rukavice z PVC (podle Evropského standardu EN 374 nebo jejich ekvivalent). 

Používejte vhodný ochranný oděv (DIN-EN 465). 

c) Ochrana dýchacích cest 

8.2.3. Omezování expozice 

životního prostředí 

 Není nutná. V případě tvorby aerosolu použijte respirátor s filtrem (EN 141). 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalné. 
  

Skupenství/forma : Čirá kapalina. 

Barva : Modrá. 
  

Zápach/vůně : charakteristický 
  

Práh zápachu : Neuvedeno 
  

pH : 2.0 ± 0.5 (100 %) 
  

Bod tání/ rozmezí : Neuvedeno 
  

Teplota tuhnutí : Neuvedeno 
  

Bod varu/rozmezí varu : Neuvedeno 
  

Bod vzplanutí : Neuvedeno 
  

Relativní rychlost odpařování ve srovnání s 
butylacetalátem 

: Neuvedeno 
  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : >55°C nehořlavý 
  

Meze výbušnosti : Neuvedeno 
  

Tlak páry : Neuvedeno 
  

Relativní hustota par při 20 °C : Neuvedeno 
  

Relativní hustota : 1,000 ± 0,050 g/cm³ 20°C 
  

Rozpustnost : Rozpustný ve vodě 
  

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (Log Pow) : Neuvedeno 

Teplota samovznícení : Neuvedeno 
  

Teplota rozkladu : Neuvedeno 
  

Bod vznícení olejového výparu : Neuvedeno 
  

 

9.2. Další informace 

Neuvedeno. 



COMBI RINSE 
Vydání: 2.0 
Datum: 07/06/2017 
Strana: 4/6 

 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 
 

10.2. Chemická stabilita 

Výrobek je stabilní za normálních podmínek manipulace a skladování. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 
 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Vysoké teploty. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 

Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Při delším zahřívání může dojít k uvolňování nebezpečných rozkladných látek jako kouř, oxid uhelnatý a uhličitý. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita : Neklasifikováno. 

Dráždivost : Neklasifikováno. 

Žíravost : Neklasifikováno. 

Subchronická – chronická toxicita : Neklasifikováno. 

Senzibilizace : Neklasifikováno. 

Karcinogenita : Neklasifikováno. 

Mutagenita : Neklasifikováno. 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno. 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Žádné další informace nejsou k dispozici. 
 

 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu s kriterii pro biorozložitelnost, tak jak jsou uvedeny v Nařízení (ES) č. 648/2004 
o detergentech. Data podporující toto tvrzení jsou k dispozici u příslušných autorit členských států EU a budou zpřístupněna na  přímou žádost 
nebo na žádost výrobce detergentu. 
 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Žádné další informace nejsou k dispozici 
 

12.4. Mobilita v půdě 

Žádné další informace nejsou k dispozici 
 

 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Žádné další informace nejsou k dispozici 
 

 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Žádné další informace nejsou k dispozici 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Odpad/Nepoužité produkty : Veškerý odpad uchovávejte ve vhodných a označených nádobách a nakládejte s ním podle 
místní legislativy. 

Nebezpečí při odstraňování produktu : Po úniku produktu musí být mechanicky odstraněn a zlikvidován podle platných předpisů. Nesmí 
být odstraňován společně s komunálním odpadem a odpadem z domácností. 

Způsob zneškodňování látky/přípravku : Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. 

Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu : Obaly je třeba dokonale vyprázdnit. Po odpovídajícím vyčištění mohou být recyklovány. 
S nevyčištěnými obaly se nakládá jako s odpady samotného přípravku. 

Zařazení obalu : Konečné  zatřídění odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době jeho vzniku dle 
vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Doporučené zařazení odpadu: 

06 01 99                 - odpady z anorganických chemických procesů  

- odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin 

- odpady jinak blíže neurčené 

Právní předpisy o odpadech v ČR : Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

Vyjmuto ze směrnic ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA. 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

15.1.1. EU-předpisy 
 

PROHLÁŠENÍ O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU PODLE  648/2004/EEG 

< 0.5% Neiontové povrchově aktivní látky (alkyl alkohol alkoxylát). 

15.1.2. Národní předpisy 

Pro daný produkt není zpráva o chemické bezpečnosti k dispozici 
 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Žádné další informace nejsou k dispozici 

 

Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: 
Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 týkající 
se dovozu nebezpečných chemických látek; Rozhodnutí rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj č.C(81)30/Final o vzájemném 
uznávání údajů o hodnocení nebezpečnosti chemických látek; Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících 
se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o 
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších 
předpisů;  Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů; Směrnice Rady 87/18/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících 
se aplikace zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkoušení chemických látek ve znění pozdějších předpisů; Směrnice 
Rady 88/320/EHS o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Právní předpisy vztahující se k chemickým látkám a vybrané prováděcí předpisy: 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a 
účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.; Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů.; Vyhláška č. 
402/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a směsích, týkající se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v platném znění.; Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s 
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 

 
Nejdůležitější předpisy na ochranu osob a životního prostředí: 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění; Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní  prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění; Vyhláška č. 
376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných  vlastností odpadů ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.; Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění.; Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.; Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v 
platném znění.;  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci; Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.;  Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách v platném znění (vodní zákon); Zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování v platném znění; Zákon č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 
Požární předpisy: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. (Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak 
vyplývá z pozdějších změn, bylo vyhlášeno pod  č. 67/2001 Sb.) 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci). 

 
Předpisy pro dopravu: 
Zákon č 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.; Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená po č. 8/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.; Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.; Evropská dohoda o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.; Zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů.; Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.; Zákon č. 61/2000 Sb., o 
námořní plavbě v posl. znění.; Zákon č 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ODDÍL 16: Další informace 
 

Doporučuje se předat informace obsažené v tomto Bezpečnostním listu ve vhodné formě uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé 
podle současného stavu našich vědomostí a zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k danému materiálu a nemohou být považovány 
za bezpodmínečně platné v kombinaci s jinými produkty. Tento Bezpečnostní list je v souladu s 2006/1907/EEC. Je na odpovědnosti uživatele, aby 
při manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. Společnost Christeyns není zodpovědná za jakékoliv škody a 
ztráty vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto Bezpečnostním listě. 
 

16.1 Doslovné znění R-, H- a EUH-věty: 

 Eye Dam. 1 Těžké poškození/podráždění očí Kategorie 1 

------ Eye Irrit. 2 Těžké poškození/podráždění očí Kategorie 2 

------ Flam. Liq. 2 Hořlavé kapalné látky Kategorie 2 

 Flam. Liq. 3 Hořlavé kapalné látky Kategorie 3 
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 Skin Irrit. 2 Poleptání/podráždění kůže Kategorie 2 

 STOT SE 3 Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) Kategorie 3 

------ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

 H226 Hořlavá kapalina a páry. 

 H315 Dráždí kůži. 

 H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

------ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 

 

16.2 Pokyny pro školení 

Viz Zákoník práce – tj.zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění. Seznámení s písemnými pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví člověka a 
ochraně životního prostředí (viz. § 44a zákona č. 258/2000 Sb., v pl. zn.). 
 

16.3 Doporučená omezení použití 

Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí 

mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. 

Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 

16.4 Další informace 

Další informace poskytne: viz kap. 1. 
 

16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů 

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 350/2011 Sb vč. prováděcích předpisů  

a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH. Společnost Christeyns s.r.o. není zodpovědná za jakékoliv škody a ztráty 
vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto bezpečnostním listě. 

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu – záznamy 

PŘEDCHOZÍ DATUM PŘEPRACOVÁNÍ : 23.04.2012, vydání 2.0 

ÚPRAVA ODDÍLU Č. : Celková revize bezpečnostního listu. 

PŘEDCHOZÍ DATUM PŘEPRACOVÁNÍ : 01.06.2015, vydání 3.0 

ÚPRAVA ODDÍLU Č. : 2,3 a 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008  

PŘEDCHOZÍ DATUM PŘEPRACOVÁNÍ  07/06/2017 

ÚPRAVA ODDÍLU Č.  Celková revize bezpečnostního listu, dle Nařízení Komise (EU) č. 2015/830. 
/ 


