DR

Strana: 1/4

Karta bezpečnostných údajov
podľa 1907/2006/ES, Článok 31
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*
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1 Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku
· Údaje o produkte
· Obchodný názov: Baktolan® lotion
· SAP-Code: SK R10251
· Slovakia .
· Použitie materiálu /prípravku Kožné kozmetikum
· Výrobca/dodávateľ:
BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27
D-22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Tel.: 268 299 170, 268 299 160
Fax: 268 299 192
IČ: 31 35 13 61
DIČ: 20 20 30 00 73
IČ DPH: SK 20 20 30 00 73
· Informačné oddelenie: kontakt@hartmann.sk, objednavky@hartmann.info
· Informácie v prípade núdze:
Národné toxikologické informačné centrum, klinika pracovného
lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava,
tel. 254 774 166, fax 254 774 605

2 Identifikácia nebezpečenstiev
· Označenie nebezpečenstva: odpadá
· Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie: odpadá
· Klasifikačný systém:
Klasifikácia zodpovedá aktuálnym zoznamom ES, je však doplnená údajmi z odbornej literatúry a firemnými
údajmi.

3 Zloženie/informácie o zložkách
· Chemická charakteristika
· Popis: .
· Nebezpečné obsiahnuté látky: .

4 Opatrenia pri prvej pomoci
· Všeobecné inštrukcie: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
· po kontakte s pokožkou: Vo všeobecnosti výrobok nemá dráždivý účinok na pokožku.
· po kontakte s očami: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou.
· po prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie.

5 Protipožiarne opatrenia
· Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčom.
(pokračovanie na strane 2)
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· Zvláštne ochranné prostriedky: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

6 Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
· Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb: Nevyžaduje sa.
· Opatrenia týkajúce sa životného prostredia: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
· Postup pri čistení/zozbieraní: Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.

7 Manipulácia a skladovanie
· Manipulácia:
· Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu: Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia.
· Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
· Skladovanie:
· Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: Žiadne mimoriadne požiadavky.
· Inštrukcie s ohľadom na spoločné skladovanie: nevyžaduje sa
· Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania: žiadne
*

8 Kontrola expozície/osobná ochrana
· Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení: Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.
· Súčasti kontrolovaných hranicných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnoty
by bolo potrebné kontrolovať.
· Ďalšie upozornenia: Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.
· Osobné ochranné prostriedky:
· Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.

*

9 Fyzikálne a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Forma:
Farba:
Pach:

kašovitá
bielá
príjemný

· Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblasť tavenia: Neurčený
neurčený
Bod varu/oblasť varu:
· Bod vzplanutia:

>100°C

· Samozápalnosť:

Produkt nie je samozápalný.

· Nebezpečenstvo výbuchu:

Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti.

· Hustota pri 20°C:

ca. 0,99 g/cm3

· Rozpustnosť v / miešateľnosť s
dokonale miešateľný
Voda:
· Hodnota pH:

slabo kyslý
(pokračovanie na strane 3)
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· Viskozita:
dynamická pri 20°C:

14000 mPas (Brookfield RVII+, RV5)

10 Stabilita a reaktivita
· Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.
· Zabraňujúce látky:
· Nebezpečné reakcie Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
· Nebezpečné produkty rozkladu: nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

11 Toxikologické informácie
· Akútna toxicita:
· Primárny dráždivý účinok:
· na pokožku: Nemá žiadny dráždivý účinok.
· na oko: Nemá žiadny dráždivý účinok.
· Senzibilizácia: Nie je známy žiadny senzibilizačný účinok
· Ďalšie toxikologické inštrukcie:
Pri správnom zaobchádzaní a účelnom použití nevykazuje produkt podľa našich skúseností a nám známym
informáciám žiadne zdraviu škodlivé účinky.
Produkt nepodlieha povinnosti označovania na základe Výpočtového postupu Všeobecnej zatrieďovacej
smernice ES platnej pre zmesi v jej poslednom platnom znení.

12 Ekologické informácie
· Ďalšie ekologické údaje: *

13 Opatrenia pri zneškodňovaní
· Produkt:
· Odporúčanie:
Menšie množstvá je možné vyviesť na skládku spolu s domovým odpadom.
Malé množstvá sa môžu rozriediť veľkým množstvom vody a spláchnuť. Väčše množstvá sa majú zlikvidovať
podľa miestnych úradných predpisov.
· Európsky katalóg odpadov
07 06 01* vodné premývacie kvapaliny a kryštalizačné lúhy
16 03 06 iné organické odpady než uvedené v 16 03 05
18 01 07 iné chemikálie než uvedené v 18 01 06
· Nevyčistené obaly:
· Odporúčanie:
Kontaminované obaly optimálne vyprázdniť, po zodpovedajúcom vyčistení je možné ich opäť použiť.
.
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14 Informácie o doprave
· Preprava po pevnine ADR/RID (ADR - po cestách/RID po železnici):
· Trieda ADR/RID: · Námorná preprava IMDG:
· Trieda IMDG:
· Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· Trieda ICAO/IATA: · Preprava/ďalšie údaje: Žiadny nebezpečný materiál podľa vyššie uvedených nariadení
*

15 Regulačné informácie
· Označovanie podľa smerníc EHS:
Produkt nepodlieha povinnosti označovania podľa smerníc ES/Nariadenia o nebezpečných látkach.
Produkt nepodlieha ako "drug" / kozmetický prostriedok ustanoveniam Zákona o chemikáliách a Nariadenia o
nebezpečných látkach. Napriek tomu je potrebné dodržiavať bežné bezpečnostné inštrukcie
· Zvláštne označenie určitých zmesí:
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.

16 Ďalšie informácie
Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a
nezakladajú zmluvný právny vzťah.
· * Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii
SK

