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    Ein Unternehmen der BÜFA-Gruppe 

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 
1.1. Identifikátor výrobku 

Obchodní jméno 
Tolo GFB Flüssig 

1.2. P slu ná ur ená pou ití látky nebo sm si a nedoporu ená pou ití 
Use of the substance/mixture 

Cleaning material/ Detergent 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 
Adresa/Výrobce 

BÜFA Reinigungssysteme 
GmbH & Co. KG August-Hanken-Str. 30 
August-Hanken-Str. 30 
26125 Oldenburg 
Telefonní slo +49 441 9317 0 
Fax +49 441 9317 100 
Útvar pro 
poskytování 
informací / telefon 

Department product safety / +49 441 9317 108 

E-Mail produktsicherheit-rs@buefa.de 

1.4. Telefonní slo pro naléhavé situace 
Giftzentrale Goettingen: +49 551 19240 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti 
2.1. Klasifikace látky nebo sm si 

Klasifikace (Na zení (ES) . 1272/2008) 
Skin Corr. 1A H314  
Eye Dam. 1 H318  

2.2. Prvky ozna ení 
Zna ení dle Na zení (ES) . 1272/2008 
Výstra né symboly nebezpe nosti 

 
Signální slovo 

Nebezpe  
Standardní v ty o nebezpe nosti 

H314 Zp sobuje t ké poleptání k e a po kození o . 
Pokyny pro bezpe né zacházení 

P280.2 Pou vejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obli ejový tít. 
P303+P361+P353 P I STYKU S K  (nebo s vlasy): Ve keré kontaminované sti od vu 

okam it  svlékn te. Opláchn te k i vodou/osprchujte. 
P305+P351+P338 P I ZASA ENÍ O : N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní 

o ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve 
vyplachování. 

P310 Okam it  volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e. 
Nebezpe ná slo ka uvád ná na etiket  (Na zení (ES) 1272/2008) 

obsahuje Sodium hydroxide 

mailto:produktsicherheit-rs@buefa.de
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2.3. Dal  nebezpe nost 
V²robek neobsahuje ×ßdnÚ lßtky PBT/vPvB. 

ODDÍL 3: Slo ení/informace o slo kách 
Nebezpe né slo ky 

Sodium hydroxide 
slo CAS 1310-73-2 
slo EINECS 215-185-5 

Registra ní slo 01-2119457892-27-XXXX 
Koncentrace >= 5 < 10 % 
Skin Corr. 1A H314  

 
Potassium hydroxide 

slo CAS 1310-58-3 
slo EINECS 215-181-3 

Registra ní slo 01-2119487136-33-XXXX 
Koncentrace >= 1 < 10 % 
Acute Tox. 4 H302  
Skin Corr. 1A H314  

 
Vysv tlení zkratek viz oddíl 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1. Popis první pomoci 

P i vdechnutí 
Zajistit p sun erstvého vzduchu. Ihned p ivolat léka e. 

P i styku s k  
P i styku s k  ihned omýt vodou a mýdlem. 

P i styku s o ima 
P i styku s o ima d kladn  vypláchnout velkým mno stvím vody nebo roztokem pro vyplachování o . 
Ihned vy dejte radu léka e. 

P i po ití 
Nevyvolávat zvracení. Ihned p ivolat léka e a p edlo it bezpe nostní list. 

4.2. Nejd le it j  akutní a opo d né symptomy a inky 
dná informace není k dispozici 

4.3. Pokyn týkající se okam ité léka ské pomoci a zvl tního o et ení 
dná informace není k dispozici 

ODDÍL 5: Opat ení pro ha ení po ru 
5.1. Hasiva 

Vhodné hasící prost edky 
Oxid uhli itý. Hasicí pr ek, Proud vodního post iku, Hasební zásah uvést v soulad s okolním po rem 

Nevhodné hasicí prost edky 
Ostrý proud vody 

5.2. Zvl tní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si 
V p pad  po ru se mohou vytv et nebezpe né plyny. P i po ru v okolí m e dojít ke zv ení tlaku a 
k roztr ení. 

5.3. Pokyny pro hasi e 
Pou vat p stroj na ochranu dýchacích cest, který je nezávislý na okolním vzduchu. 
Ohro ené nádoby chladit proudem vody. 
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ODDÍL 6: Opat ení v p pad  náhodného úniku 
6.1. Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy 

Nepovolit p stup nepovolaným osobám a zdr ovat se na náv trné stran . P i p sobení 
par prachu aerosolu pou vat ochranu dýchacích cest. Pou vat osobní ochranný od v. 

6.2. Opat ení na ochranu ivotního prost edí 
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prost edí. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro i t ní 
Zachycovat materiálem pro pohlcování kapalin (nap . pískem, k emelinou, univerzálním pojivem). S 
obsorbovaným materiálem nakládat ve smyslu kapitoly "Odstranování". 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
Dodr ujte bezpe nostní p edpisy (dle Oddíly 7 a 8). 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1. Opat ení pro bezpe né zacházení 

Zajistit dobré v trání místnosti, p padn  odsávání na pracovi ti. 
Ohro ené nádoby chladit vodou. 

7.2. Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí 
Uchovávejte pouze v p vodním obalu. Zajistit podlahu odolávající inku louh . Skladujte produkt v 
uzav ených nádobách. 
Neskladovat spole n  s: Kyselinami, Hliník 
Skladovací t da podle 
TRGS 510 

 ravé látky 

Uchovávejte obal t sn  uzav ený . 

7.3. Specifické kone né/specifická kone ná pou ití 
dná informace není k dispozici 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky 
8.2. Omezování expozice 

Technická opat ení / Hygienická opat ení 
P i zacházení s chemikáliemi nutno dodr ovat obvyklé bezpe nostní p edpisy. 

Ochrana dýchacích orgán  - Poznámka 
V p pad  vzniku aerosolu nebo mlhy pou vat ochranu dýchacích orgán . Krátkodob  filtra ní p stroj, 
filtr B 

Ochrana rukou 
Rukavice odolné proti chemikáliím 
Vhodný materiál nitrile 
Tlou ka rukavic >= 0,7 mm 
Doba pr niku  480 min 

Ochrana o  
T sn  p iléhající ochranné brýle 

Ochrana t la 
Ochranný od v odolávající ink m louh  

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Forma kapalný 
Barva bezbarvý 
Zápach specifický podle produktu 
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hodnota pH 
Hodnota  12 do 13 

Bod vzplanutí 
Hodnota > 100   °C 

Tlak par 
Hodnota  mbar 

Hustota 
Hodnota cca 1,083   kg/l 

Viskozita 
Hodnota  12   s 
Metoda DIN 53211 4 mm 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
10.1. Reaktivita 

Koroduje hliník. 

10.2. Chemická stabilita 
Produkt je stabilní. 

10.3. Mo nost nebezpe ných reakcí 
Siln  exotermní reakce s kyselinami. 

10.4. Podmínky, kterým je t eba zabránit 
Chránit p ed rem a inky p mého slune ního z ení. 

10.5. Neslu itelné materiály 
Siln  exotermní reakce s kyselinami. Reakce s kovy za vzniku vodíku. 

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu 
Nejsou známy dné nebezpe né produkty rozkladu. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1. Informace o toxikologických incích 

Akutní orální toxicita 
ATE > 10.000   mg/kg 
Metoda Vypo tená hodnota (Na zení (ES) 1272/2008) 

Akutní dermální toxicita 
Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

Akutní inhala ní toxicita 
Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

ravost/dr divost pro k i 
ravý inek na k i a sliznice. 

v né po kození o  / podr d ní o  
Hodnocení ravý 

Senzibilizace (Slo ky) 
Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 

Mutagenita 
Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 

Karcinogenita 
Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 

Toxicita pro reprodukci 
Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) 
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Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 
Nebezpe ná p i vdechnutí 

Na základ  dostupných informací nejsou spln na klasifika ní kritéria. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
12.1. Toxicita 

Toxicita pro ryby 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

Toxicita pro Dafnie 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

Toxicita pro asy 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

Toxicita pro bakterie 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

12.2. Perzistence a rozlo itelnost 
Povrchov  aktivní látka(y) obsa ena(y) v tomto p pravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability 
podle Sm rnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech.Nevypou t t produkt bez kontroly do ivotního 
prost edí. 

12.3. Bioakumula ní potenciál 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

12.4. Mobilita v p d  
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Hodnocení perzistence a bioakumula ního potenciálu 

V²robek neobsahuje ×ßdnÚ lßtky PBT/vPvB. 

12.6. Jiné nep znivé inky 
K tomuto pododdílu nejsou k dispozici dné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt. 

Chování v isti ce odpadních vod 
Produkt je louh. P ed zavedením odpadní vody do isticí stanice je zpravidla nutná neutralizace. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování 
13.1. Metody nakládání s odpady 

Likvidace zbytku produktu 
P i azení sla kódu odpadu podle evropského Katalogu odpadu (EAK) nutno provést po konzultaci s 
regionální organizací pro zna kodnování odpad . 

Zne i t né obaly 
Zcela vyprázdn né obaly mohou být recyklovány. 

ODDÍL 14: Informace pro p epravu 
Pozemní p eprava ADR/RID 

14.1. slo OSN 
slo UN 1824 

14.2. Nále itý název OSN pro zásilku 
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3. T da/t dy nebezpe nosti pro p epravu 
T da 8 

14.4. Obalová skupina 
Skupina balení II 
Kód pro omezení p epravy v E 
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tunelech 

Námorní p eprava IMDG/GGVSee 
14.1. slo OSN 

slo UN 1824 
14.2. Nále itý název OSN pro zásilku 

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 
14.3. T da/t dy nebezpe nosti pro p epravu 

T da 8 
14.4. Obalová skupina 

Skupina balení II 
EmS F-A, S-B 

ODDÍL 15: Informace o p edpisech 
Slo ky (Na zení (ES) . 648/2004) 

mén  ne  5 % 
neiontové povrchov  aktivní látky, aniontové povrchov  aktivní látky, EDTA a její soli 

VOC 
VOC (EC)  0,09 % 

Dal  informace 
Výrobek neobsahuje dné látky vzbuzující zvl t  velké obavy (SVHC). 

15.2. Posouzení chemické bezpe nosti 
Pro tuto sm s nebylo provedeno posouzení chemické bezpe nosti. 

ODDÍL 16: Dal  informace 
H-v ty uvedené v oddílu 3 

H302 Zdraví kodlivý p i po ití. 
H314 Zp sobuje t ké poleptání k e a po kození o . 

Zkratky 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative 

Kategorie CLP u oddílu 3 
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, Kategorie 4 
Skin Corr. 1A ravost pro k i, Kategorie 1A 

Dopl ující informace 
Významné zm ny oproti p edchozí verzi tohoto bezpe nostního listu jsou ozna eny: *** 
Údaje odpovídají dne nímu stavu na ich znalostí a poznatk . Bezpe nostní list popisuje po adavky pro 
zaji t ní bezpe né maniplace s produktem. Údaje nep edstavují v ak garanci vlastností tohoto výrobku. 

 
 


