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ODDÍL 1: Identifikace  a 
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku :

Obchodní název : Classic Protectant

Kód výrobku : DR9

1.2.   použití látky nebo  a  použití

1.2.1. Relevantní   použití
 pro  

Použití látky nebo :  k mytí  o vozidlo

Funkce nebo kategorie použití :  a mycí  a  látky

1.2.2.  použití
Nejsou k dispozici žádné  údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli  listu

1.4. Telefonní  pro naléhavé situace
Telefonní  pro naléhavé situace : +44(0)1323 287980

 hodiny pouze v 

Adresa Telefonní  pro 
naléhavé situace

republika Toxikologické

Klinika pracovního  
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace 
2.1. Klasifikace látky nebo 

Klasifikace podle  (ES)  (CLP)  SDS EU 2015: Podle  (EU) 2015/830 (REACH  II)
Vážné poškození  /   kategorie 2 H319 

Plné   H: viz oddíl 16

  vlivy na lidské zdraví a životní 
 vážné  

2.2. Prvky 

 podle  (ES)  [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je  uvést na výrobku

Výstražné symboly (CLP) :

GHS07

Signální slovo (CLP) : Varování

Standardní  o  (CLP) : H319 -  vážné  

Pokyny pro  zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná  pomoc,  po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah 
P264 - Po manipulaci  omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305+P351+P338 -  ZASAŽENÍ   minut  vyplachujte vodou. 

 kontaktní  jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  ve 
vyplachování.

2.3. Další 
Nejsou k dispozici žádné  údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nepoužije se

ValetPRO Limited
Unit A1, Eastside Business Park
Beach Road
BN9 0FB Newhaven - United Kingdom
T +44 (0) 1323 287980
sds@valetpro.global - www.valetpro.eu
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3.2. 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle  
(ES)  (CLP)

1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO  CAS) 160875-66-1
 ES) 605-233-7

0,1 - 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Plné   viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc  vdechnutí :  osobu na  vzduch a ponechte ji v poloze  dýchání.

První pomoc  kontaktu s : Pokožku omyjte velkým množstvím vody.

První pomoc  kontaktu s okem :  minut  oplachujte vodou.  kontaktní  jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno.  ve vyplachování.    
Vyhledejte  

První pomoc  požití : Necítíte-li se  volejte toxikologické   nebo 

4.2.  akutní a  symptomy a 
  kontaktu s okem :  

4.3. Pokyn týkající se okamžité  pomoci a zvláštního 
Aplikujte symptomatickou 

ODDÍL 5:  pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí : Vodní mlha. Suchý prášek.  Oxid 

5.2. Zvláštní  vyplývající z látky nebo 
V  požáru vznikají  rozkladné 
produkty

: Možné  toxických 

5.3. Pokyny pro 
Ochrana  hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných  Nezávislý  dýchací  

Ochrana celého 

ODDÍL 6:  v  náhodného úniku
6.1.  na ochranu osob, ochranné  a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky   zasahujících v  nouze
Plány pro  nouze : Prostory, kde se výrobek rozlil,  Vyvarujte se zasažení pokožky a 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v  nouze
Ochranné : Nezasahujte bez vhodných ochranných  Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné 

6.2.  na ochranu životního 
  do životního 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro 
 : Rozlitou tekutinu nechte  do absorbujícího materiálu.

Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na  které k tomu má 

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Další informace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.  pro  zacházení

 pro  zacházení :  dobré  na pracovišti. Vyvarujte se zasažení pokožky a  Používejte 
osobní ochranné 

Hygienická :  používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani  Po manipulaci s výrobkem si 
vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro  skladování látek a    látek a 
Skladovací podmínky : Skladujte na    Uchovávejte v chladu.

7.3. Specifické  / specifická  použití
Nejsou k dispozici žádné  údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné 
8.1. Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné  údaje
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8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:

 dobré  na pracovišti.
 

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

druh Materiál Pronikání  (mm) Pronikání Norma

 použitelné 
rukavice, Rukavice na 
jedno použití

Nitrilový  (NBR) 2 (> 30 minut) EN ISO 374

Ochrana 

Ochranné brýle

druh Použití Charakteristické vlastnosti Norma

Ochranné brýle EN 166

Ochrana  a 

Používejte vhodný ochranný 
 

Ochrana cest dýchacích:

V    používejte vhodné dýchací 

Symbol(y) osobních ochranných 

 

Omezování a sledování expozice životního 

  do životního 

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

Vzhled : Vodný roztok.

Barva : Bílý.

Zápach :  vnímatelný.

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje

pH : 6

Relativní rychlost  (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nepoužije se

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje

Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje

 (pevné látky, plyny) : Nepoužije se

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota par  20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje

Rozpustnost : Nejsou dostupné žádné údaje

 koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje

 vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje

9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné  údaje
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za  podmínek použití, uchovávání a  není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní za  podmínek.

10.3. Možnost  reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné  reakce.

10.4. Podmínky, kterým je  zabránit
 dodržení  podmínek skladování a zacházení žádné (viz bod 7).

10.5.  materiály
Nejsou k dispozici žádné  údaje

10.6.  produkty rozkladu
Za normálních podmínek uchovávání a používání by  vznikat  rozkladné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických 
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno

Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno

Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

žíravost/dráždivost pro : Neklasifikováno

pH: 6

Vážné poškození  /  :  vážné  

pH: 6

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace : Neklasifikováno

Mutagenita v  : Neklasifikováno

Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

  vdechnutí : Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Výrobek není považován za škodlivý pro vodní organismy ani není známo, že by  

dlouhodobé   na životní 

Akutní vodní toxicita : Neklasifikováno

Chronická vodní toxicita : Neklasifikováno

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.3.  potenciál
Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.4. Mobilita v 
Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.6. Jiné  
Nejsou k dispozici žádné  údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro 
13.1. Metody nakládání s odpady
Metody nakládání s odpady :  obsah/obal v souladu s pokyny pro  odpadu od osoby   

odpadu.

Kód podle evropského seznamu  (LoW) : 20 01 30 - detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

ODDÍL 14: Informace pro 
V souladu s  ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN 
 OSN (ADR) : Nepoužije se

 OSN (IMDG) : Nepoužije se
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 OSN (IATA) : Nepoužije se

 OSN (ADN) : Nepoužije se

 OSN (RID) : Nepoužije se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro 
Oficiální název pro  (ADR) : Nepoužije se

Oficiální název pro  (IMDG) : Nepoužije se

Oficiální název pro  (IATA) : Nepoužije se

Oficiální název pro  (ADN) : Nepoužije se

Oficiální název pro  (RID) : Nepoužije se

14.3.   pro 
ADR

  pro  (ADR) : Nepoužije se

IMDG

  pro  (IMDG) : Nepoužije se

IATA

  pro  (IATA) : Nepoužije se

ADN

  pro  (ADN) : Nepoužije se

RID

  pro  (RID) : Nepoužije se

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : Nepoužije se

Obalová skupina (IMDG) : Nepoužije se

Balicí skupina (IATA) : Nepoužije se

Balicí skupina (ADN) : Nepoužije se

Obalová skupina (RID) : Nepoužije se

14.5.  pro životní 
 pro životní : Žádná

   vody : Žádná

Další informace : Nejsou dostupné žádné  informace

14.6. Zvláštní   pro uživatele
Pozemní 

Nepoužije se

Doprava po 

Nepoužije se

Letecká 

Nepoužije se

Vnitrozemská lodní doprava

Nepoužije se

 

Nepoužije se

14.7. Hromadná  podle  II úmluvy MARPOL a  IBC
Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o 
15.1.  týkající se  zdraví a životního  právní  týkající se látky nebo 

15.1.1.  EU

Neobsahuje látky, na  se vztahují omezení podle  XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro  zahrnutí do  XIV  REACH
Neobsahuje látky  do  XIV REACH
Neobsahuje látky podléhající  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  649/2012 ze dne 4.  2012 o vývozu a dovozu 

 chemických látek:
Látky nepodléhají  Evropského parlamentu a Rady (ES)  850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických  
látkách, kterým se   79/117/EHS.
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 CESIO :  aktivní látka/y obsažená/é v tomto  je/jsou v souladu s kritérii 
biodegradability podle  (ES)  648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto 
prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím   na jejich  
žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

15.1.2. Národní 

 republika

 národní : Zákon  350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických  a o   
 (chemický zákon).

15.2. Posouzení chemické 
Nebylo vypracováno hodnocení chemické 

ODDÍL 16: Další informace

 Úplné   H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4

Eye Dam. 1 Vážné poškození  /   kategorie 1

H302 Zdraví škodlivý  požití.

H318  vážné poškození 

H319  vážné  

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro  podle  (ES)  1272/2008 [CLP]:

Eye Irrit. 2 H319  metoda

 list (dle  II REACH)
Tyto informace vycházejí z našich   a jejich  je popsat výrobek  z hlediska  na ochranu zdraví, 

 práce a ochrany životního   být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku


