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� Identifikace látky nebo pĜípravku a výrobce nebo dovozce

· Údaje k produktu

· Obchodní oznaþení: Tablety le�tidla pro RATIONAL SelfCooking Center®
· Product-No.: 56.00.208, 56.00.211

· Pou�ití látky / pĜípravku Oplachový prostĜedek (na nádobí)

· Identifikace výrobce/dovozce:
Rational AG                         Tel.: ++49-(0)8191 - 32 70
Iglinger Straße 62                  Fax:  ++49-(0)8191 - 21735
D-86899 Landsberg

· Obor poskytující informace: 
· Nouzové telefonní þíslo:

Internationale Giftzentrale   Tel.: +49-(0)89-19240
"Rechts der Isar"

2 Informace o slo�ení látky nebo pĜípravku

· Chemická charakteristika
· Popis: SmČs obsahuje následné látky bez nebezpeþných pĜímČsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpeþné látky:

5949-29-1 Kyselina citronová monohydrát Xi; R 36 20-<50%
fatty alcohol alkoxylate Xi; R 38 1-<5%

· Dodateþná upozornČní: ZnČní uvedených údajĤ o nebezpeþnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

3 Údaje o nebezpeþnosti látky nebo pĜípravku

· Oznaþení nebezpeþí:

Xi Drá�divý

· Nejzáva�nČj�í nepĜíznivé úþinky na zdraví þlovČka a �ivotní prostĜedí pĜi pou�ívání látky/pĜípravku
Výrobek podléhá povinnému oznaþování na základČ výpoþtové metody "V�eobecné smČrnice Evropského
spoleþenství pro zaĜazování pĜípravkĤ" v posledním platném znČní.
R 36 Drá�dí oþi.

4 Pokyny pro první pomoc

· PĜi nadýchání:  PĜívod þerstvého vzduchu,pĜi obtí�ích vyhledat lékaĜe.
· PĜi styku s kĤ�í: Omývat velkým mno�stvím vody.
· PĜi zasa�ení oþí: OtevĜené oþi po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékaĜem.
· PĜi po�ití:

Vyplachovat ústa a bohatČ zapíjet vodou.
Ihned se informovat u lékaĜe.

5 OpatĜení pro hasební zásah

· Vhodná hasiva: ZpĤsob ha�ení pĜizpĤsobit podmínkám v okolí.
· Nevhodná hasiva: �ádné
· Zvlá�tní nebezpeþí vzniklé pĤsobením látky, produktĤ spalování nebo vzniklých plynĤ:

Kysliþník uhelnatý nebo kysliþník uhliþitý
· Zvlá�tní ochranné prostĜedky pro hasiþe: Pou�ít ochranný dýchací pĜístroj.

(pokraþování na stranČ 2)
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· Dal�í údaje: Kontaminovanou vodu oddČlenČ sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.

6 OpatĜení v pĜipadČ náhodného úniku

· Bezpeþnostní opatĜení pro ochranu osob: Zamezte styku s oþima.
· Bezpeþnostní opatĜení pro ochranu �ivotního prostĜedí:

Nenechat velkých mno�ství vniknout do kanalizace nebo do povodí.
· Doporuþené metody þistČní a zne�kodnČní: Nabrat mechanicky.

7 Pokyny pro zacházení a skladování

· Pokyny pro zacházení:
· UpozornČní k bezpeþnému zacházení: Zamezte styku s oþima.
· UpozornČní k ochranČ pĜed ohnČm a explozí: Nejsou nutná �ádná zvlá�tní opatĜení.

· Pokyny pro skladování:
· Po�adavky na skladovací prostory a nádoby: Je tĜeba dodr�et obecné pĜedpisy o vodstvo ochranná.
· UpozornČní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Dal�í údaje k podmínkám skladování: Nádr� dr�et neprody�nČ uzavĜenou.

8 Kontrola expozice a ochrana osob

· Technická opatĜení: �ádné dal�í údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje �ádná relevantní mno�ství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovi�ti hraniþní
hodnoty.

· Dal�í upozornČní: Jako podklad slou�ily pĜi zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostĜedky:
· V�eobecná ochranná a hygienická opatĜení:

Zdr�ovat od potravin, nápojĤ a krmiv.
BČhem práce nejíst, nepít, nekouĜit, ne�Ėupat.
Zamezit del�ímu a intenzívnímu styku s poko�kou.
Zamezit styku se zrakem.
PĜed pĜestávkami a po práci umýt ruce.

· Ochrana dýchacích orgánĤ: Není nutné.
· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smČsi.
Vzhledem k tomu, �e chybí testy, není mo�né doporuþit materiál rukavic pro produkt / pĜípravek / chemickou
smČs.
VýbČr materiálu rukavic provećte podle þasu prĤniku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Správný výbČr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dal�ích kriteriích, která se li�í podle výrobce.
Proto�e je výrobek smČs více látek, nelze materiál rukavic pĜedem vypoþítat a je nutno udČlat pĜed pou�itím
zkou�ku.

· Doba prĤniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodr�ovat pĜesné þasy prĤniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana oþí: UzavĜené ochranné brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· V�eobecné údaje

Skupenství: Tablety
(pokraþování na stranČ 3)
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Barva: 
Zápach (vĤnČ): Specifické pro produkt

· ZmČna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není urþeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není urþena.

· Bod vzplanutí: Nedá se pou�ít.

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpeþí exploze: U produktu nehrozí nebezpeþí exploze.

· Hustota: Není urþena.

· Rozpustnost ve / smČsitelnost s
vodČ: Rozpustná.

�0 Stabilita a reaktivita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu pĜi doporuþeném zpĤsobu pou�ití.

· Látky a materiály, s nimi� výrobek nesmí pĜijít do styku: silný oxidaþní þinidly
· Nebezpeþné reakce: �ádné nebezpeþné rekce nejsou známy.
· Nebezpeþné produkty rozkladu: Kysliþník uhelnatý nebo kysliþník uhliþitý

�� Toxikologické informace

· Akutní toxicita:
· Primární drá�divé úþinky:
· na kĤ�i: Slabý drá�divé úþinky
· na zrak: Drá�divé úþinky
· Senzibilizace: Není známo �ádné senzibilizující pĤsobení.
· DoplĖující toxikologická upozornČní:

Produkt poukazuje, na základČ výpoþtĤ v�eobecných zaĜaćovacích smČrnic ES pro pĜípravky v posledním
platném znČní následující nebezpeþí:
drá�divý

�2 Ekologické informace

· Vylouþení látky (stálost a odbouratelnost):
· Dal�í upozornČní: Produkt je biologicky odbouratelný.
· V�eobecná upozornČní: VOT 1(SamozaĜazení): slabČ ohro�ující vodní zdroje.

�3 Informace o zne�kodĖování

· Produkt:
· Doporuþení: OdstranČní podle pĜíslu�ných pĜedpisĤ.

· Kontaminované obaly:
· Doporuþení:

Kontaminované obaly se musí ĜádnČ vyprázdnit a po odpovídajícím oþistČní se mohou znovu pou�ít.
 CZ
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�4 Informace pro pĜepravu

· Pozemní pĜeprava ADR/RID (hranice pĜekraþující):
· ADR/RID-GGVS/E tĜída: - 

· NámoĜní pĜeprava IMDG:
· IMDG-tĜída: - 

· Letecká pĜeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-tĜída: - 

· PĜeprava/dal�í údaje: Podle vý�e uvedených naĜízení �ádný nebezpeþný náklad

�5 Informace o právních pĜedpisech

· Oznaþení podle právních smČrnic EHS:
Produkt je za Ĝazen a oznaþen podle ES-smČrnic/p Ĝíslu�ných národních zákon Ĥ.

· Poznávací písmeno a oznaþení nebezpeþnosti produktu:

Xi Drá�divý

· R-vČty:
36 Drá�dí oþi.

· S-vČty:
2 Uchovávejte mimo dosah dČtí.
25 Zamezte styku s oþima.
26 PĜi zasa�ení oþí okam�itČ dĤkladnČ vypláchnČte vodou a vyhledejte lékaĜskou pomoc.
46 PĜi po�ití okam�itČ vyhledejte lékaĜskou pomoc a uka�te tento obal nebo oznaþení.

· Obsa�ené látky podle doporuþení EU:
neionogenní tenzidy < 5%

· Národní pĜedpisy:

· StupeĖ ohro�ení vody: VOT 1(SamozaĜazení): slabČ ohro�ující vodní zdroje.

�6 Dal�í informace
Údaje se opírají o dne�ní stav na�ich vČdomostí, nepĜedstavují v�ak záruku vlastností produktu a nevznikají
tak �ádné smluvní právní vztahy.

· Obor, vydávající bezpeþnostní list:
 GmbH          Phone: ++49-

traße 10                    Fax:   ++49-
D-

· Poradce:
 CZ
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