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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  

1.1 Identifikátor výrobku  

Obchodní název  Heitmann Wäsche-Weiß flüssig 

HEITMANN, Tekuté bělidlo prádla, 500ml 

identifikační číslo  : 3473 

 

      

 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

 Použití látky nebo směsi  : aviváž 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

 Firma  :   Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG 
Postfach 11 63 
D-34401 Warburg 

 (05641) 95-0 

 Telefon    

   

 E-mailová adresa  : dr.gibbels@brauns-heitmann.de 

Odpovědná/vydávající osoba  

 Odpovědná osoba  : Oddělení bezpečnosti výrobků 

 

1.4 Informace o distributorovi/dovozci do ČR: 

 ELEMENTARY PLACE s.r.o. 

Rybná 716/24, 11000 Praha 1 

Tel.: +420 722 516 400 

Email: info@dadaplenky.cz 

 

1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Toxikologické informační středisko: Praha 2, Na Bojišti 1, tel.: +420 224919293. 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  

Klasifikace podle (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Výrobek není klasifikován a označen podle nařízení CLP. 

 

2.2 Prvky označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) -  

Výstražní piktogramy: - 

Signální slovo: -  

H-věty: - 
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2.3 Další nebezpečnost Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a 

toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy 13 nařízení 
(EG) 1907/2006.   

. 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.2 Směsi  

 Chemická podstata  : směs 

Popis: Směs sestávající z následujících látek s neškodnými přísadami 

Nebezpečné složky: - 

 

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování složek 

optické zesvětlovače, konzervační látky (METYLISOTIAZOLINON, BENZISOTIAZOLINON) 

  

Další informace: Znění uvedených rizikových vět je uvedeno v oddíle 16 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1 Popis první pomoci  

 

Všeobecné pokyny : Nevyžadují žádná zvláštní opatření. 

 

Při vdechnutí  : Vyjděte na čistý vzduch.  

Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.  

Při styku s kůží : Okamžitě omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte 

Při styku s očima : Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím tekouci vody, 

Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře 

Při požití : Vypláchněte ústa a vypijte vodu (max. 2 sklenice ). 

Prípadné potíže konzultujte   lékařem. 

  

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

 Symptomy  : Žádná informace není k dispozici.  

 

 Rizika  : Žádná informace není k dispozici.  

 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Žádná informace není k dispozici. 

 

 

 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru  

5.1 Hasiva  
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Vhodná hasiva : CO2, práškový hasící přístroj nebo silní proud vody. Při větším požáru 

použijte silní proud vody nebo alkoholodolnú pěnu 

   

Nevhodná hasiva 

 

: Vodní tryska 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

 

Nebezpečné produkty spalování  : Oxid uhelnatý (CO) 

Oxid siřičitý (SO2) 

 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné prostředky : Nevdechujte výbušné plyny nebo spaliny. 

pro hasiče  Používejte dýchací přístroj. 

 

Další informace : Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být 

zlikvidovány podle místních předpisů.  . 

 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

 Opatření na ochranu osob  :  Noste ochranní odev.  

 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí  

Opatření na ochranu :  Nevylévejte do kanalizace, povrchových a podzemních vod. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Čistící metody  :   Absorbujte s kapalinu sajícim materiálem (písek, křemelina, 

pojivo kyselin, univerzální pojivo, piliny).Kontaminovaný materiál likvidujte 

jako odpad podle oddílu 13. Opatrně vyčistěte zasáhnuté místo. Vhodní je 

voda. 

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. 

Bezpečná manipulace viz sekce 7., Osobní ochrana viz sekce 8., Zneškodnění viz sekce 13 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení   

 

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu :  Nevyžadují žádná zvláštní opatření 

 

 Hygienická opatření  :  Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.  

Zabraňte kontaktu s očima. 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

 

Požadavky na skladovací prostory 
a kontejnery  
 
 

:  Žádné zvláštní požadavky 

 

Pokyny pro běžné skladování  

 

: Není nutné. 
 

Jiné údaje  

Skladovací skupina:  

:  Skladujte v suchu při teplote 10-25°C. 

 

 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití  

 Specifické (specifická) použití   :  Žádná informace není k dispozici. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky  

Další informace o technických opatřeních: Žádné další informace, viz sekce 7. 

8.1 Kontrolní parametry  

 

Složky s příslušnými mezními hodnotami pro pracoviště: 

Výrobek neobsahuje žádné relevantní množství látek s pracovním postižením, které mají být monitorovány. 

 

 

 

Doplňující informace: Při výrobě byly použity platné seznamy 

 

 

8.2 Omezování expozice  

 

Osobní ochranné prostředky 

Osobní ochrana :  

Všeobecné ochranné a hygienické 

opatření:  

 Je nutno dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro 

manipulaci s chemikáliemi. 

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. 

 

Ochrana dýchacích cest : Není nutná 

 

Ochrana rukou 

 

 

: Výběr materiálu rukavic, s přihlédnutím k době průniku, rychlosti 

průniku a degradaci. 

Ochranné rukavice podle EN 374 

 

Materiál rukavic : Nitrilkaučuk 

Výběr vhodných rukavic závisí nejen od materiálu, ale i od 

jiných kvalitativních vlastností a liší se od výrobce k výrobcovi. 

Vzhledem k tomu, že přípravek je přípravkem několika látek, je :   

Dnot 

 

am 
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

 

Vzhled  :  Viskózní 

Barva  :  Nažloutlá 

Zápach  :  Téměř bez zápachu  

Prahová hodnota zápachu  :  Data neudána  

pH  :  ~ 9,5 

Bod tání/rozmezí bodu tání  : Data neudána 

Bod varu/rozmezí bodu varu  : 100 °C 

Bod vzplanutí  : > 100 °C 

Rychlost odpařování :   

 

Data neudána  

 

Hořlavost (pevné látky, plyny)  :  Data neudána  

Samozápalnost : Výrobek není samozápalný  

Teplota rozkladu  

 

Výbušnost 

:  

 

: 

Data neudána 

 

Výrobek není výbušný  

 

    

Dolní mez výbušnosti  :  Data neudána   

Horní mez výbušnosti  :  Data neudána   

Tlak páry  :  Data neudána   

Relativní hustota par  :  Data neudána   

Relativní hustota  :  Data neudána   

trvanlivost materiálu rukavic nepředvídatelná, a proto musí být 

zkontrolována před použitím. 

 

Doba průniku materiálem 

rukavic 

: Zjistěte a dodržujte přesnou dobu používání ochranných rukavic 

bez poškození tak, jak udává výrobce. 

 

Ochrana očí : Ochranní brýle 

Ochrana kůže a těla : Lehký  ochranný oděv 
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Hustota při 20°C :  ~ 1 g/cm3   

 

 

Rozpustnost ve vodě  :  Plně mísitelná 

 

 

Rozdělovací koeficient: 

noktanol/voda  

:  Data neudána  

Teplota vznícení  :  Data neudána  

Termický rozklad  :   Data neudána   

Dynamická viskozita  :  Data neudána  

Kinematická viskozita 

 

Obsah organických rozpouštědel 

 

Obsah pevných látek 

 

 

 

 

:  

 

: 

 

: 

 

 

 

Data neudána  

 

< 1 % 

 

< 5 % 

 

 

 

 

9.2 Další informace  

žádný 

   

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita  

Žádná informace není k dispozici.  

10.2 Chemická stabilita  

Termický rozklad / podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: 

Při použití podle specifikací nedochází k rozkladu. 

 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

 Nebezpečné reakce  :  Nejsou známy žádné nebezpečné reakce   

 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit  

 Žádná informace není k dispozici.  

 

10.5 Neslučitelné materiály  

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat :   Žádná informace není k dispozici. 

  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  

 Nebezpečné produkty rozkladu : Žádné nebezpečné rozkladné produkty nejsou známe. 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích  

Akutní  toxicita: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako akutne toxický 

LD/LC50 hodnoty: Žádná informace není k dispozici 

 

Primární podráždění: 

· Žíravost/dráždivost pro kůži Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždící kůži. 

· Vážné poškození očí / podráždění očí: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždíci. 
· Senzibilita dýchacích cest/pokožky Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždící. 
  Toxicita po opakované dávce: Žádné informace nejsou k dispozici. 

· Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a poškozující reprodukci: Žádné informace nejsou k dispozici. 

· Mutagenita zárodečných buněk: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako mutagenní látka  

· Karcinogenita: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako karcinogenní látka  

  Reprodukční toxicita: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka s reprodukční toxicitou. 

Toxicita pro specifický cílový orgán - jednorázová expozice: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován 

jako toxická látka. 

Toxicita pro specifický cílový orgán - opakovaná expozice: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován 

jako toxická látka. 
Aspirační nebezpečnost: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako aspiračně nebezpečná látka. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace  

12.1 Toxicita  

Toxicita pro vodní organismy: Žádná informace není k dispozici 

 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Žádná informace není k dispozici 

 

12.3 Bioakumulační potenciál  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

 

12.4 Mobilita v půdě  

Žádná informace není k dispozici. 

 

Další ekologické informace: 

Všeobecné poznámky 

Zabraňte vniknutí do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace v nezředěném/nepoužitém 
stavu či ve větším množství 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  

PBT : Data nedodána. 

vPvB : Data nedodána. 
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12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Žádná informace není k dispozici. 

   

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady  

Doporučení  

  

:   

Likvidace musí být provedena podle 

platných předpisů. Menší množství lze 

likvidovat společně s domácím odpadem. 

  

· Evropský seznam odpadů 

07 06 99 
 
 Odpady jinak blíže neurčené 

 

15 01 02 Obaly z plastů 

 

Nevyčištěné balení: 

Doporučení: 

Likvidujte podle platných předpisů. 
Nekontaminované obaly lze recyklovat. 
Doporučené čistící prostředky: Voda, v případě potřeby s přídavkem čisticích prostředků. 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

 14.1 UN-číslo ADR 

 ADR, ADN, IMDG, IATA Není nebezpečným zbožím 

 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 

 ADR, ADN, IMDG, IATA Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR ·  

ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Třída Není nebezpečným zbožím 

 14.4 Obalová skupina ADR 

 ADR, IMDG, IATA Není nebezpečným zbožím 

 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí ADR 

 Látka znečišťující moře: ne 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

 Osobní ochrana viz sekce 8 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II 

MARPOL 73/78 a předpisu IBC                                  Nevztahuje se na tento produkt, pokud je dodáván  

v dodávaném stavu. 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech  

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi  

ZEU_SEVES3 

   Nevztahuje se  

 

Těkavé organické sloučeniny  

 

 

 

:  

 

Směrnice 1999/13/ES  

Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 0,16 %, 55,22 g/l  

 

Směrnice 1999/13/ES  

Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 0,16 %, 1,64 g/l  

 

 

podle ES předpisu o detergentech 
648/2004  
 

:  
<5% Neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy,  

METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 

LIMONENE 

Jiné předpisy  

 

 

15.2 Posouzení chemické 

bezpečnosti O produktu neexistují 

žádné údaje.  

 

:  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým 
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým 

se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí (CLP)  

Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických 

směsích, v platném znění  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném 

znění Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  

 

ODDÍL 16: Další informace  

 

 

Další informace  

 Proces klasifikace:   Výpočetní metoda  
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Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době 

jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho 

použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo  

specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, 

bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude 

jmenovitě uvedeno v textu.  
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