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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU 

Obchodní název  Dezinfekční prostředek Anti-covit ( 

Indexové číslo:   603–002-00–5 (ethanol)  

Číslo CAS:    64–17-5 (ethanol)  

Číslo ES (EINECS):   200-578-6 (ethanol)  

REACH:    01-2119457610-43-0138 (ethanol)  

Další názvy látky: santi-covid, sanit-covid 

 
1.2  PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ 

 
Typ výrobku: Biocidní  
Použití: dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou, možno použít i na povrchy 
Nedoporučená použití: Konzumace a výplach očí. 

 

1.3.PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU 

Distributor Eco clean & shine  

Adresa  Na Novině 365, Břehy 53501 

Česká republika 

Telefon 727 824 445 

IČ  87747812 

Emailová adresa odborně způsobilé osoba odpovědné za bezpečnostní list 

e-mail: info@e-cs.cz 

 

kontakt na výrobce: 

Aroma Praha a.s. 

Židovice 64, Hrobce, 411 83 

IČ: 60192348 

DIČ: CZ60192348 

Tel: 416809211 

e-mail: aromalab2@aroma.cz 

 

1.4.TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,120 00 Praha 2 

Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 

e-mail : tis.cuni@cesnet.cz   

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

mailto:info@e-cs.cz
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2.1.KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI 

Klasifikace podle nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP) 

 
Flam.Lig. 2: H225  

Eye Dam. 2: H319  

2.2. PRVKY OZNAČENÍ 

Výstražný symbol:  

Signální slovo: nebezpečí  
 
Standardní věta o nebezpečí:  
H 225 vysoce hořlavá kapalina a páry  
H 319 způsobuje vážné podráždění očí 
  
Pokyny pro bezpečné zacházení:  
P 101 Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P 210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  
Zákaz kouření.  

P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P 280 používejte ochranné brýle, rukavice  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P 501 odstraňte obal v souladu s úředními předpisy.  
 
Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Ethanol 

 

  
  
  
 

2.3.DALŠÍ NEBEZPEČNOST 

 

Není hodnocena jako PBT a vPvB  
Pára tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt je vysoce hořlavý. Výpary jsou těžší než vzduch a 
mohou se šířit do velkých vzdáleností a hromadit se v nízko položených místech.  

Po požití se rychle vstřebává a dostává do krve. Vysoké koncentrace par dráždí oči a sliznice 
dýchacích cest a působí narkoticky. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg
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ODDÍL 3:SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH  

3.1. LÁTKY 

 

Identifikátor 
složky 

Koncentrace 
% 

Indexové číslo 
Číslo CAS 
Číslo ES 

Klasifikace dle1272/2008 

Ethylalkohol (Ethanol) 
Reg.č.: 

01-2119457610-43-
0138 

70-90 603-002-00-5 
64-17-5 

200-578-6 

Flam.Lig.2 
Eye Irrit. 2 

H225 
H319 

Specifický limit registranta:  
 

Eye Irrit. 2 
≥ 50%  
 

Denaturační přísada – neovlivňuje klasifikaci, Obsah: <0,01 

Denatonium 
benzoát 

(Bitrex)(denaturační 
přísada) 

<0,001 3734-33-6 
223-095-2 

Acute Tox.4 
Eye Irrit.2 

STOT SE 3 
Skin.Irrit.2 

H302 
H319 
H335 
H315 

Peroxid vodíku 3% 3-8 008-003-00-9 
7722-84-1 
231-765-0 

Ox. Liq. 1 
Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1A 
 

Specifický koncentrační 
limit:  

5 % ≤ C < 8 % 

Eye Irrit. 2 

H271 
H302 
H332 
H314 
H319 

Glycerol 98% 1-3 603–002-00–5 
56-81-5 

200-289-5 

Není klasifikována jako 
nebezpečná 

---- 

 

ODDÍL 4:POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1.POPIS PRVNÍ POMOCI 
Obecné informace Ve všech případech vážnějšího 

zasažení vyhledejte lékařskou pomoc. 

Osobě v bezvědomí nikdy nic 

nepodávejte ústy. 

Při nadýchání Přejít na čerstvý vzduch, uvolnit oblečení, zavolat lékaře 

Při styku s kůží Odložit kontaminovaný oděv, omýt zasaženou pokožku 

vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Při 

podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí Okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody od 

vnitřního k vnějšímu koutku oka, vyhledat lékařskou 

pomoc 
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Po požití Pokud je postižený při vědomí vypít velké množství vody 

a nevyvolávat zvracení, při bezvědomí uložit do 

stabilizované polohy, aby nedošlo k udušení zvratky. 

Vyhledat lékařskou pomoc 

4.2.NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY 

Inhalace: ve vysoké koncentraci podrážděn dýchacího ústrojí, ospalost, narkotický účinek  
Kontakt s očima: podráždění  

 

Při požití: stav opilosti, ospalosti, bolesti hlavy, může dojít k bezvědomí, zvracení 

4.3.POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ 

Léčba symptomatická. 

ODDÍL 5:OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. VHODNÉ HASICÍ PROSTŘEDKY 

Vhodná hasiva: 
 
tříštěná voda, vodní mlha, pěna, prášek, CO2  

 

Nevhodná hasiva:  

přímý proud vody  

5.2.ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI 

Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, páry těžší než vzduch-hromadí se při zemi a v uzavřených 

prostorech. Nesplachovat do kanalizace  

5.3.POKYNY PRO HASIČE 

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího 
přístroje  
 
Další pokyny:  

Hasební vodu, která byla použita k hasebnímu zásahu, zneškodnit dle místních nařízení. Místo požáru 
ihned uzavřít a zabránit tak vstupu nepovolaným osobám. 

ODDÍL 6:OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1.OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY 

Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Používat osobní ochranné pomůcky-ochrannou 
masku s filtrem proti organickým parám, ochranný oděv a obuv, gumové rukavice. Uzavřít místo 
nehody, zamezit přístup nepovolaným osobám, odstranit všechny zdroje možného vznícení. Zdržovat 
se na návětrné straně uniklé látky. O havárii uvědomit místní nouzové středisko (policie, hasiči).  

Odstranit hořlavé látky, všechny možné zdroje vznícení, zákaz kouření a zacházení s otevřeným 
ohněm, používat svítilny v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. 

6.2.OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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Zabránit úniku do půdy, vodních zdrojů a do kanalizace-nebezpečí exploze. Zamezit dalšímu úniku. 

Vytvořit záchytná místa (rybníky, laguny) pro zadržení úniku. 

6.3.METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ 

Dle situace bezpečně odčerpat, zbytky absorbovat do vhodného materiálu (písek, zemina), v 

uzavřených kontejnerech odvést k likvidaci - likvidovat v souladu s platnou legislativou.  

6.4.ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY 

Ostatní viz oddíly 8 a 13 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1.OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 

Dodržovat protipožární opatření, sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a 
elektrické zařízení vyhovovat platným předpisům. Používat osobní ochranné pomůcky (viz.bod 8), 
dodržovat zásady osobní hygieny a bezpečné manipulace. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. 

Pracoviště musí být dobře větratelné a udržované v čistotě, únikové východy musí být průchodné.  

7.2.PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ VČETNĚ NESLUČITELNÝCH 
LÁTEK A SMĚSÍ 

Skladovat na chladném, suchém místě v dobře uzavřeném obalu mimo dosah zdrojů tepla. Zamezit 
vzniku statické elektřiny. Zákaz kouření. Sklady musí odpovídat platným bezpečnostním a požárním 
předpisům.  
Skladovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.  

Izolovat od alkalických kovů, látek podporujících hoření. 

7.3.SPECIFICKÉ KONEČNÉ/SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ 

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.  

Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem 
nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 
minutu. Použití maximálně 10 krát denně. 

7.4 CÍLOVÝ ORGANISMUS 

Bakterie, plísně, viry 

ODDÍL 8:OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1.KONTROLNÍ PARAMETRY 

(ETHANOL 64-17-5):  
Limity vlivů při zaměstnání:  
Expoziční limit PEL: 1 000 mg/m3  

Expoziční limit PEL: 530 ppm  
Expoziční limit NPK-P : 3 000 mg/m3  

Expoziční limit NPK-P : 1 600 ppm  
faktor přepočtu z mg/m3 na ppm (25°C,100KPa): 0,532  
Související právní předpisy: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018Sb.)  
DNEL:  
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Pracovníci/Inhalačně/Místní účinky/Akutně – 1 900 mg/m3  

Pracovníci/Inhalačně/Systémové účinky/Dlouhodobě - 950 mg/m3  

Pracovníci/Dermálně/Systémové účinky/Dlouhodobě - 343 mg/kg tělesné hmotnosti/den  
Veřejnost/Inhalačně/Systémové účinky/Akutně - 950 mg/m3  

Veřejnost/Inhalačně/Systémové účinky/Dlouhodobě - 114 mg/m3  

Veřejnost/Dermálně/Systémové účinky/Dlouhodobě - 206 mg/kg tělesné hmotnosti/den  
Veřejnost/Orálně/Systémové účinky/Dlouhodobě - 87 mg/kg/den  
PNEC:  
Sladká voda – 0,96 mg/l  
Mořská voda – 0,79 mg/l  
Přerušované uvolňování (sladká voda) – 2,75 mg/l  
Čistírny odpadních vod (STP) - 580 mg/l  
Sladkovodní sediment – 3,6 mg/kg  
Mořský sediment – 2,9 mg/kg  
Zemina – 0,63 mg/kg  
Potravní řetězec – 0,38 g/kg  

Čistírna odpadních vod – 580 mg/l 8.2 OPATŘENÍ NA PŮSOBENÍ LÁTKY 

8.2.1 Vhodné technické kontroly:  
Zabezpečit místní odsávání nebo celkové větrání,pokud existuje možnost zasažení zaměstnanců,je 
vhodné zřídit fontánky na výplach očí a bezpečnostní sprchu(min.vhodný výtok vody.Vhodnými 
opatřeními dosáhnout takového stavu,aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace látky v 
ovzduší a byl vyloučen přímí kontakt s látkou.  
8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranních prostředků:  

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným 
reparačním krémem. Dodržovat bezpečné pokyny pro práci s chemikáliemi.  

Ochrana dýchacích cest: Celkové místní větrání, účinné odsávání. Při možnosti nadýchání použít 
vhodnou ochrannou masku s vhodným ochranným filtrem proti organickým parám a aerosolům (Typ 
A). Při havárii, požáru použijte izolační dýchací přístroj.  

Ochrana rukou: Není vyžadováno. 

Ochrana očí a obličeje: Těsně přiléhavé ochranné brýle/Ochranný obličejový štít 

Ochrana kůže: Vhodný ochranný oděv – antistatická úprava  

Ochranné pomůcky udržovat v pořádku a čistotě, poškozené je nutno ihned vyměnit. 

8.2.3 Omezování expozice do životného prostředí:  

Dodržovat podmínky manipulace a skladování, zamezit vniku do kanalizace a vodních zdrojů, zabránit 
zbytečné expozici, kontaminaci půdy. 

ODDÍL 9:FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1.INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH 

Vzhled:  
Skupenství:     kapalina  
Barva:      bezbarvá  
Zápach:     Sladká, květinová, dřevitá, mosušová  
Teplota varu (°C):    78,3 (ethanol)  
Teplota tání (°C):    -114,5 (ethanol)  
Hořlavost:     vysoce hořlavý  



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
 PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006, (ES) 

Č. 1272/2008, (EU)Č. 830/2015  

 DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK ANTI-COVIT 

Datum vytvoření: 1.10.2020       Revize:  

Číslo verze: 1 

  Stránka 7 z 11 

Teplota vzplanutí (°C):    12,0 (ethanol)  
Teplota vznícení (°C):    415 °C (ethanol)  
Meze výbušnosti: 

Horní (% obj.)    15 (ethanol)  
Dolní (% obj.)    3,5 (ethanol)  

Oxidační vlastnosti:   nemá  
Tenze par (20°C):    kPa 5,6 (ethanol)  
Hustota (20°C):    kg/m3 790-793 (ethanol)  
Rozpustnost (20°C):   

ve vodě:   neomezená (ethanol)  
v jiných rozpouštědlech:  neuvedeno  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  -0,32 (ethanol)  
Viskozita (20°C):    mPa.s 1,2 (ethanol)  
Hustota par (vzduch=1):   1,6 (ethanol)  
Rychlost odpařování:    neuvedeno  
 

9.2 DALŠÍ INFORMACE:  

Třída nebezpečnosti:    I (ethanol)  
Teplotní třída:     T2 (ethanol)  
Skupina výbušnosti:    II.B (ethanol)  
Kritická teplota:    243°C (ethanol)  

Teplota plamene:    2086 °C (ethanol)  

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 REAKTIVITA 

Při skladování a zacházení dle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.  

10.2.CHEMICKÁ STABILITA 

Stabilní za běžných skladovacích podmínek. (20°C, 101,3 kPa).  

10.3.MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ  

Nebezpečné reakce s: oxidačními činidly, alkalickými kovy, peroxidy, kyselinami, chloridy.  
 
10.4. NEŽÁDOUCÍ PODMÍNKY  
 

Neskladovat v blízkosti tepelných zdrojů, vyvarovat se tvoření par v mezích výbušnosti, zamezit vzniku 
elektrostatického náboje, zamezit intenzivnímu zahřívání 

10.5.NESLUČITELNÉ MATERIÁLY  

Alkalické kovy, silná oxidační činidla, halogen,halogenové sloučeniny, oxid chromový. 

10.6 NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU  

reakce s alkalickými kovy – uvolňuje se hořlavý vodík  
tepelný rozklad – CO 

ODDÍL 11: STÁLOST A REAKTIVITA  

11.1.INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH 
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Akutní toxicita (ethanol):  
- LD50,orálně potkan (mg/kg): 7060  
- LD50,dermálně králík (mg/kg): 6300  
- LD50,inhalačně potkan pro plyny a páry (mg/l):20000  
 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Žíravost/dráždivost pro kůži (ethanol)  
- kožní dráždivost králík: 20 mg/24 hod.-MOD (středně dráždivý)  
 
králík: 400 mg – MLD (mírně dráždivý)  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Vážné poškození očí / podráždění očí  
- oční dráždivost králík: 100 mg/s – MOD (středně dráždivý)  
 
králík: 500 mg – SEV (silně dráždivý)  
Dráždí oči.  
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Mutagenita v zárodečných buňkách  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Karcinogenita  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Toxicita pro reprodukci  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována.  
Nebezpečnost při vdechnutí  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikována  
Účinky po opakované nebo déle trvající expozici:  
Při dlouhodobém nebo opakovaném působení může vyvolat poškození jater  
Další účinky: Neuvedeno 

NEUVEDENO ODDÍL 12:EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1. TOXICITA- (ETHANOL):   

- pro ryby:  LC50,96 hod.,Nepomis macrochirus: 1040 mg/l  
LC50,96 hod.,Cyprinus carpio: 1520 mg/l  
LC50,96 hod., Pimephales promelas: 1030-14200 mg/l  

- pro bezobratlé:  EC50,48 hod.,Dafnie magna: 9248 mg/l  
- pro řasy:   IC50,72 hod., : 5000 mg/l  

12.2.PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST rychle biologicky odbouratelný 

12.3.BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL nepředpokládá se bioakumulace 

12.4.MOBILITA V PŮDĚ nejsou k dispozici další relevantní informace  

12.5.VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vPvB 

výroben nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB  

12.6.JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY 
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ve vysokých koncentracích působí nepříznivě na vodní organismy 

ODDÍL 13:POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1.Metody nakládání s odpady 

Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:  
Vhodné způsoby likvidace – spálení ve spalovně nebezpečných odpadů. Při likvidaci zbytků a jeho 
obalů je nutno potupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech provádějících předpisů.  
Informace o zařazení podle katalogu odpadů:  
Kód druhu odpadu: 070704  
Název druhu odpadu: Jiné destilační a reakční zbytky  
Podskupina: odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže 
nespecifikovaných chemických výrobků  
Skupina odpadu: Odpad z organických chemických procesů  
Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů:  

Použitý řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.  

Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 
Sb.; Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se 
doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.; Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), v platném znění.; Vyhláška 376/2001 Sb., ohodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, v platném znění.; Vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. 

 

 

ODDÍL 14:INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1. ČÍSLO UN:        1170   

    

14.2. NÁLEŽITÝ NÁZEV UN PRO ZÁSILKU:    ETHANOL 

14.3. TŘÍDA/TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU  3 

Klasifikační kód: F1  
Identifikační číslo nebezpečnosti: 33  
Bezpečnostní značka: 3 / Oranžové tabulky: 

  

14.4.OBALOVÁ SKUPINA       

Obalová skupina II, maximální velikost balení 1000l 

14.5.NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   NE 
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14.6.ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE  

Zvláštní ustanovení ADR: 144, 601  
Vyňaté množství: E2  
Přepravní kategorie: 2  
Kód omezení pro tunely: D/E  

Omezené množství (LQ): 1 L 

Pokyny pro balení (ADR, RID): P001, IBC02, R001  
Ustanovení o společném balení (ADR, RID): MP19  
Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR, RID): T4  
Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR, RID): 
TP1  
Kód cisterny (ADR, RID): LGBF  
Vozidlo pro přepravu cisteren (ADR): FL  
Zvláštní ustanovení pro provoz (ADR): S2, S20  

 

14.7.HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II MARPOL73/78 A PŘEPISU IBC  

Specifické požadavky pro přepravu:  
Přeprava po moři IMGD: Látka znečišťující moře: ne  

EMS:F-E,S-D neuvedeno 

 

 

ODDÍL 15:INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1.NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ 
PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI 

Předpisy EU  
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH  
Etanol není na kandidátském seznamu REACH  
Etanol není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH  
Organické rozpouštědlo  
Etanol nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 
o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.  
Etanol nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 
o perzistentních organických znečišťujících látkách  
Národní předpisy Česká republika  
Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ve znění pozdějších předpisů (CLP).  
Zákon č. 258/1011 Sb,o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), v platném znění.  
Vyhláška č. 376/2001 Sb.o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.  
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění.  
Nařízení 98/24/ES.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění.  
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  
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15.2.POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické 

bezpečnosti 

ODDÍL 16:DALŠÍ INFORMACE 

16.1 PLNÉ ZNĚNÍ H -VĚT  

H225 vysoce hořlavá kapalina a páry  
H271 může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant  
H319 způsobuje vážné podráždění očí  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
 
Pokyny pro školení:  
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být poučeni o účincích těchto látek, 
seznámeni se způsoby bezpečné manipulace, s poskytováním první pomoci, s potřebnými postupy při 
likvidaci poruch a havárií.  
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s těmito přípravky nebo látkami, musí 
být obeznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu.  
Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s 
předpisy ADR/RID 
  
Doporučená omezení použití  
Používat výhradně do dezinfekčních přípravků. Zákaz požívaní!  
 
Použit zdroje při sestavování bezpečnostního listu  
- (ES) č.1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek  

- (ES) č.1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  

- Nařízení Komise (EU) č. 830/2015.  

- Bezpečnostní listy dodávaných látek pro přípravu směsi  
 
Údaje v tomto ,,Bezpečnostním listě“ odpovídají dnešnímu stavu znalostí a vyhovují národním 
zákonům a nařízením Evropského společenství.  

Údaje v tomto listě se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nemusí platit při jeho dalším smíchání s 
jinými látkami. Za zacházení s výrobkem podle existujících zákonů a nařízení odpovídá jeho uživatel. 


