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2109999 POLTECH MEGAWASH 

 

Výrobce Distributor 
Pollet S.A. Pollet S.A. 
Rue de la Grande Couture, 20 Rue de la Grande Couture, 20 
B-7501  Tournai-Doornik Belgique-Belgie B-7501  Tournai-Doornik Belgique-Belgie 
Tel.: +32 69 22 21 21 Tel.: +32 69 22 21 21 
Fax: +32 69 21 02 83 Fax: +32 69 21 02 83 
Webové stránky: http://www.pollet.eu Webové stránky: http://www.pollet.eu 
V případě naléhavé situace: Toxikologické informační středisko:    
+32 70 245 245         

 

Identifikátor výrobku :  Kapalina. 

Obchodní název :  POLTECH MEGAWASH 

Použití :  Detergent pro průmyslové a institucionální použití 
 Podrobné informace najdete v produktovém listě. 

Identifikace společnosti :  Viz údaje o distributorovi. 

Jméno a pracovní pozice odpovědné    :  e-mailová adresa: msds@pollet.eu 
osoby tel. 0032 69 553 893 nebo 883 

                                Laboratoř Pollet S.A. 

 

 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
 

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

2.2. Prvky označení 
 

Nařízení ES o označování č. 1272/2008 (CLP) 

• Symboly nebezpečnosti  
• Symboly nebezpečnosti :  SGH05 

• Signální slova :  Nebezpečí 

• Věty o nebezpečnosti :  H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

• Pokyny pro bezpečné zacházení 

Prevence :  P280 – Používejte ochranné brýle. 
P305+351+338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

2.3. Další nebezpečnost 

Další nebezpečnost :  Za běžných podmínek žádná. 

 

 

3.1/3.2 Látka/přípravek 

Látka nebo přípravek :  Přípravek. 

Tento výrobek je považován za nebezpečný a obsahuje nebezpečné složky. 

Složka Obsah č. CAS č. ES č. indexu REACH Klasifikace 
 

dipropylenglykol monometyléter : > 5  <= 15 % 34590-94-8 252-104-2 ----- ---- Neklasifikováno. (DSD/DPD) 
---------------------------------- 
Neklasifikováno. (GHS) 

Alkoholy C12-14, ethoxylované : > 5  <= 15 % 68439-50-9 932-106-6 ----- ---- Xn; R22 
Xi; R41 
---------------------------------- 
Eye Dam. 1;H318 
Acute Tox. 4 (Oral);H302 

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

ODDÍL 2.  Identifikace nebezpečnosti 

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách 

http://www.pollet.eu/
http://www.pollet.eu/
http://www.pollet.eu/
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2109999 POLTECH MEGAWASH 

 

 

Složka Obsah č. CAS č. ES č. indexu REACH Klasifikace 
 

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyl : > 1  <= 5 % 85586-07-8 271-557-7 ----- 01-2119489463-28 Xn; R22 

estery, sodné soli 
 
 

 
Složení detergentů :  < 5 %: -  Aniontové povrchově aktivní látky 

5 % - 15 %: - Neiontové povrchově aktivní látky 
Konzervační činidla 

Xi; R38-41 
R52-53 
---------------------------------- 
Eye Dam. 1;H318 
Skin Irrit. 2;H315 
Aquatic Chronic 3;H412 

 

  
 

- Po styku s kůží :  Omyjte vodou. 

- Po styku s okem :  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

- Po požití :  Vypijte dvě sklenice vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Hasiva :  Lze používat všechna hasiva. 

- Vhodná hasiva :  Oxid uhličitý. Suchý hasicí prášek. Vodní postřik. 

- Nevhodná hasiva :  Použití silného proudu vody může požár rozšířit. 

Třída hořlavosti :  Nehořlavý. 

Ochranné vybavení při hašení požáru :  Používejte vhodné ochranné vybavení. 

Zvláštní postupy :  Při hašení jakéhokoli chemického požáru buďte obezřetní. 

Okolní požáry :  Ochlazujte exponované povrchy vodním postřikem. 

 

Opatření na ochranu osob :  Místo rozlití může být kluzké. 
Zajistěte pro pracovníky úklidu vhodné ochranné vybavení. 

Opatření na ochranu životního prostředí :  Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vodovodů. 
Pokud kapalina vnikne do kanalizace nebo veřejného vodovodu, uvědomte příslušné orgány. 

Metody pro čištění :  Zbytky nařeďte a spláchněte. Rozlitý materiál zachyťte pomocí sorbentu a co nejdříve 
ukliďte. Spláchněte velkým množstvím vody. K likvidaci používejte vhodné obaly. 

 

Zacházení :  Při zacházení dodržujte zásady průmyslové hygieny a bezpečnosti. 
Zajistěte okamžité odstranění z očí, pokožky a oděvu. 
Před jídlem, pitím, kouřením a po ukončení práce si umyjte ruce a jiné exponované části těla 
vodou a jemným mýdlem. 

Technická ochranná opatření :  Chraňte před zmrznutím. 

Skladování :  Skladujte při pokojové teplotě. 
Nepoužívané obaly udržujte uzavřené. 

Opatření pro bezpečné zacházení a skladování:  Pokud hrozí zasažení očí následkem rozstřiku, používejte ochranné brýle proti rozstřiku. 

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc 

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách (pokračování) 

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požárů 

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku 

ODDÍL 7. Zacházení a skladování 
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2109999 POLTECH MEGAWASH 

 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti :  dipropylenglykol monometyléter: TLV© -TWA [mg/m³]: 308 
dipropylenglykol monometyléter: TLV© -TWA [ppm]: 50 

8.2 Omezování expozice 

Osobní ochranné prostředky 

- Ochrana rukou :  V případě opakovaného nebo dlouhodobého kontaktu používejte rukavice. 

- Ochrana očí :  Brýle pro chemické laboratoře nebo ochranné brýle. 

- Požití :  Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. 

 

Vzhled :  Kapalina. 

Barva :  Bezbarvá až světle žlutá. 

Zápach :  Charakteristický. 

pH (koncentrovaný výrobek) :  8 +/- 1 

pH v destilované vodě :  1 %: 8 +/- 1 

Hustota [kg/m
3
] :  1035 +/- 5 

Rozpustnost ve vodě :  Úplná. 

Další údaje :  Viz část: Informace o složkách. 

 

Nebezpečné reakce :  Za běžných podmínek žádné. 

Neslučitelné materiály :  Nemíchejte s jiným výrobkem. 

Nebezpečné produkty rozkladu :  Za běžných podmínek žádné. 

Nebezpečné vlastnosti :  Za běžných podmínek žádné. 

 

O výrobku :  Chybí údaje. 

 

O složkách :  Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu s kritérii biodegradability 
podle Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k 
dispozici příslušným orgánům členských států a budou jim předloženy na jejich přímou žádost 
nebo na žádost výrobce detergentu. 

 

Obecné informace :  Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními předpisy. 
    Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita 

ODDÍL 11. Toxikologické informace 

ODDÍL 12. Ekologické informace 

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování 

http://www.pollet.eu/
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2109999 POLTECH MEGAWASH 

 

Obecné informace :  Není regulován. 

 

 

Vnitrostátní předpisy pro označování v členských státech ES 

Francie :  Tabulky nemocí z povolání uvedených v článku R, 461-3 Zákoníku práce 

Tabulka nemocí z povolání :  RG84: Nemoci způsobené kapalnými organickými rozpouštědly pro profesionální použití. 
podle francouzského Zákoníku práce 

Jiné :  Není. 

Zajistěte dodržování všech místních/národních předpisů. 

Klasifikace ES :  Xi; R41 

Symbol(y) :  Xi: Dráždivý 

R-věty :  R41: Nebezpečí vážného poškození očí. 

S-věty :  S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. 

 

R-věty surovin     :  R22: Zdraví škodlivý při požití. 
uvedených v oddílu 3 R38: Dráždí kůži. 
 R41: Nebezpečí vážného poškození očí. 

R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. 

Datum tisku :  5 / 6 / 2015 
 

Obsah a formát tohoto bezpečnostního listu jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
 

Informace v tomto bezpečnostním listu byly získány měřením, výpočtem, případně převzaty ze zdrojů, o nichž se domníváme, že 
jsou spolehlivé. Nicméně co se týče informací z externích zdrojů, nemůžeme zaručit úplnost ani nepřítomnost chyb. Podmínky 
nebo metody zacházení s výrobkem, jeho skladování, používání nebo likvidace jsou mimo naši kontrolu a nemusí nám být známé. 
Z těchto a dalších důvodů nepřebíráme zodpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v 
důsledku či v jakékoli souvislosti se zacházením s produktem, jeho skladováním, používáním či likvidací. Tento bezpečnostní list 
byl vypracován pouze pro tento výrobek a má být používán pouze pro něj. Pokud se výrobek použije jako složka jiného výrobku, 
informace v tomto bezpečnostním listu nemusí být použitelné. 

 

Konec dokumentu 

ODDÍL 14. Informace pro přepravu 

ODDÍL 15. Informace o předpisech 

ODDÍL 16. Další informace 

http://www.pollet.eu/



