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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Obchodní název/označení : Screenwash Ready to Use -22°C
UFI : R7DS-4XFM-KV72-385G
Kód výrobku : 85000
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití,Spotřebitelské použití
Kategorie funkce nebo použití : Nemrznoucí látky

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství 
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Směsi/Látky: SDS EU > 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II)
Hořlavé kapaliny, kategorie 3 H226 
Plné znění vět H: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS02
Signální slovo (CLP) : Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H226 - Hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření.
P235 - Uchovávejte v chladu.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý (CO2), suchý hasicí 
prášek.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner schválené zařízení na likvidaci odpadu.

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se
3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

ethanol; ethylalkohol (Číslo CAS) 64-17-5
(Číslo ES) 200-578-6
(Indexové číslo) 603-002-00-5
(REACH-č) 01-2119457610-43

30 – 50 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Ethandiolem (Číslo CAS) 107-21-1
(Číslo ES) 203-473-3
(Indexové číslo) 603-027-00-1
(REACH-č) 01-2119456816-28

3 – 7 Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373

Specifické koncentrační limity:

Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity
ethanol; ethylalkohol (Číslo CAS) 64-17-5

(Číslo ES) 200-578-6
(Indexové číslo) 603-002-00-5
(REACH-č) 01-2119457610-43

( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Neprodleně vyhledejte 

lékaře.
První pomoc při vdechnutí : Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro 

pohodlné dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření, pokud se necítíte dobře.
První pomoc při kontaktu s kůží : Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji 

ještě opláchněte teplou vodou.
První pomoc při kontaktu s okem : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud 
podráždění přetrvává, dopravte postiženého k očnímu lékaři.

První pomoc při požití : Let water be swallowed in little sips (dilution effect). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Vypláchněte ústa vodou. Ihned přivolejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při vdechnutí : Vysoká koncentrace výparů může způsobovat: bolest hlavy, nevolnost, závrať. Coughing.
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo 

významné nebezpečí pro kůži.
Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Eye irritation.
Symptomy/účinky při požití : Abdominal pain.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : vodní mlha, prášek, pěna a CO2.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : V přítomnosti zdroje vznícení mohou výpary způsobit požár/výbuch.
Nebezpečí výbuchu : Na vzduchu mohou výpary vytvářet výbušnou směs.
5.3. Pokyny pro hasiče
Další informace : Při hašení požáru chemických látek postupujte opatrně. Nevstupujte do místa požáru bez 

řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí. Použijte vodní sprchu k 
ochlazení zasažených ploch a ochraně hasičů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
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6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Vyvarujte se kontaktu s očima, kůží a oděvem.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Absorpční činidlo.
Další informace : Ensure adequate ventilation.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : S materiálem se musí zacházet opatrně.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Výrobek smí být 

uchováván pouze v původním obalu. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě 
mimo dosah zdrojů tepla.

Skladovací podmínky : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu.

Skladovací prostory : Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte v chladu na dobře větraném místě.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
ethanol; ethylalkohol (64-17-5)
EU IOELV TWA (mg/m³) 260 (NL); 950 (NO); 960 (DE, CH, SK); 1000 (SE, CS, 

ET, LT, BG, LV, RU); 1900 (DK, FR, FI, GR, AT, HU, 
SL, HR, PL); 1907 (BE); 1910 (ES); 1920 (GB)

EU IOELV TWA (ppm) 1000 (FR, GB, PT, BE, ES, DK, FI); 500 (DE, SE, NO, 
CH)

EU IOELV STEL (mg/m³) 1900 (LT, ET, NL, SE); 1920 (CH, SK); 2500 (FI); 3000 
(CS); 3800 (AT); 9500 (FR)

EU IOELV STEL (ppm) 5000 (FR); 1000 (SE, CH); 1300 (FI)

Česká republika Místní název Ethanol (Ethylalkohol)

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1000 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 530 ppm

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 3000 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 1600 ppm

Česká republika Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 
246/2018 Sb.)

Německo TRGS 910 Přípustná koncentrace, poznámky

Ethandiolem (107-21-1)
EU Místní název Etilen glikol

EU IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³

EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm

EU IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³

EU IOELV STEL (ppm) 40 ppm

EU Poznámky Skin

EU Související právní předpisy Commission Directive 2000/39/EC

Česká republika Místní název Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 50 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 20 ppm
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Ethandiolem (107-21-1)
Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 100 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 39 ppm

Česká republika Poznámka (CZ) D (při expozici se významně uplatňuje pronikání látky 
kůží)

Česká republika Související právní předpisy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 
246/2018 Sb.)

Německo TRGS 910 Přípustná koncentrace, poznámky

8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Osobní ochranné pomůcky:
Rukavice. Ochranné brýle.

Materiály pro ochranný oděv:

Nepromokavý oděv
 

Ochrana rukou:

Používejte vhodné ochranné rukavice

druh Materiál Permeace Tloušťka (mm) Proniknutí Norma

Nitrilový kaučuk (NBR) 6 (> 480 minut) >0.35 EN ISO 374

Ochrana očí:

Safety glasses

Ochrana kůže a těla:

Žádný za normálního použití
 

Ochrana cest dýchacích:

No personal breathing protective equipment is normally required. Not necessary with sufficient ventilation

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

 
Další informace:
Oční láhev s čistou vodou.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
Barva : Modrý.
Zápach : alcohol odour.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : 7 – 8
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : -20 °C
Teplota tuhnutí : -22 °C
Bod varu : 78 – 192 °C
Bod vzplanutí : ≈ 27 °C
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : 2332 Pa @ 20C
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje



Screenwash Ready to Use -22°C
Bezpečnostní List
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

18-12-2020 (Verze: 2.4) CS (čeština) 5/8

Hustota : 962 g/l
Rozpustnost : Voda: 100 %
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje
9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin : 42,15 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
None under normal use.
10.2. Chemická stabilita
Výrobek je stabilní při normálních podmínkách manipulace a skladování.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření.
10.5. Neslučitelné materiály
Oxidizing substances.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření: uvolňování škodlivých / dráždivých plynů / par, např .: oxid uhelnatý - oxid uhličitý.

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

ethanol; ethylalkohol (64-17-5)
LD50, orálně, potkan 10470 mg/kg

LD50 orálně 8300 mg/kg tělesné hmotnosti myš

LD50, dermálně, potkan > 15800 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan 30000 mg/m³

Ethandiolem (107-21-1)
LD50, orálně, potkan 7712 mg/kg

LD50, dermálně, potkan > 3500 mg/kg Myš

LD50 potřísnění kůže u králíků 10600 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan > 2,5 mg/l/6Hrs

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: 7 – 8

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno
pH: 7 – 8

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Ethandiolem (107-21-1)
NOAEL (chronická, orálně, zvířata/samci, 2 roky) 1000 mg/kg tělesné hmotnosti

NOAEL (chronická, orálně, zvířata/samice, 2 roky) 1500 mg/kg tělesné hmotnosti

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno
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Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

ethanol; ethylalkohol (64-17-5)
NOAEL (subchronická, orálně, zvířata/samci, 90 dnů) < 9700 mg/kg tělesné hmotnosti EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (subchronická, orálně, zvířata/samice, 90 
dnů)

> 9400 mg/kg tělesné hmotnosti Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity 
in Rodents)

Ethandiolem (107-21-1)
NOAEL (orálně, potkan, 90 dnů) 200 mg/kg tělesné hmotnosti/den

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Nedovolte, aby do kanalizace nebo vodních toků nebo odstranit místa, kde lze podzemních 

nebo povrchových vod být ovlivněny.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní)

: Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou)

: Neklasifikováno

ethanol; ethylalkohol (64-17-5)
LC50 ryby 1 11200 mg/l /96h

EC50 dafnie 1 5012 mg/l /48h Freshwater

ErC50 (řasy) 275 mg/l /72h Freshwater

NOEC (chronická) 9,6 mg/l Daphnia magna @9d

Ethandiolem (107-21-1)
LC50 ryby 1 72860 mg/l 96 hrs /  Pimephales promelas

EC50 dafnie 1 > 100 mg/l 48 hrs

EC50 ostatní vodní organismy 2 > 9600 mg/l 96 hrs / Selenastrum capricornutum

EC50 96hodinová řasy (1) 3536 mg/l grenn algae

EC50 96hodinová řasy (2) 6500 – 13000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (chronická) 15380 mg/l Fish Early Life Stage / Pimephales promelas / 7 days
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Ethandiolem (107-21-1)
Biologický rozklad Snadno biologicky rozložitelná
12.3. Bioakumulační potenciál
Ethandiolem (107-21-1)
Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace.
12.4. Mobilita v půdě
Ethandiolem (107-21-1)
Ekologie - půda Tento materiál má nízkou volatilitou a je rozpustný ve vodě a proto potenciál mobility je 

vysoká.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR / IMDG
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ADR IMDG

14.1. UN číslo
UN 1170 UN 1170

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Roztoky ethanolu ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Popis přepravního dokladu

UN 1170 Roztoky ethanolu, 
3, III, (D/E)

UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
3 3

 

14.4. Obalová skupina
III III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní 

prostředí : Žádná
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Klasifikační kód (ADR) : F1 
Omezená množství (ADR) : 5l
Přepravní kategorie (ADR) : 3
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 30 
Oranžové tabulky :

Kód omezení pro tunely (ADR) : D/E 

Doprava po moři
Omezená množství (IMDG) : 5 L
Č. EmS (požár) : F-E
Č. EmS (rozsypání) : S-D
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje přísady z látky kandidát REACH (y) seznam
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek.
Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

 
Obsah těkavých organických sloučenin : 42,15 %
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Doporučení CESIO : Povrchově aktivní látka/y obsažená/é v tomto přípravku je/jsou v souladu s kritérii 
biodegradability podle směrnice (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto 
prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států na jejich přímou 
žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky

3 Složení/informace o složkách Upraveno

16 Zkratky a akronymy Přidáno

Zkratky a akronymy:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TWA: Time Weighted Average. TLV: 
Threshold Limit Value. ASTM: American Society for Testing and Materials . ADR: Accord Européen Relatif 
au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route . RID: Regulations Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail . ADNR: Accord Européen relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin. IMDG: International 
Maritime Dangerous Goods. ICAO: International Civil Aviation Organization . IATA: International Air 
Transport Association. STEL: Short Term Exposure Limit. LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects. 
ATE: acute toxicity estimate. LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects. EC50: concentration 
producing 50% effect.

 Úplné znění vět H a EUH:

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

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2

Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

SDS MPM REACH
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


