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1 Identifikace látky nebo přípravku a vý robce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 
 
1.1 Identifikace lá tky nebo př ípravku:  RENOLIT SURF 
1.2 Použ ití lá tky nebo př ípravku:   Kyselý univerzá lní č isticí prostředek 
      Pro profesioná lní použ ití. 
 

1.3 Identifikace výrobce: 
 Ná zev nebo obchodní firma:   Ecolab GmbH & Co.OHG 
 Sídlo:      Reisholzer Werfstr. 38-42, Postfach 13 04 06,  

40554 Dü sseldorf, SRN 
 Telefon:     +49 211 9893-0 
 

1.4 Identifikace prvního distributora: 
 Ná zev nebo obchodní firma:   Ecolab Hygiene s. r. o. 
 Sídlo:      Hlinky 118, 603 00 Brno 
 Telefon:     543 518 250 
 Fax:      543 518 299 
  

1.5 Telefonní č íslo pro mimoř á dné situace: Toxikologické informač ní středisko 
      Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2 

 tel. nepřetrž itě: 224 919 293, 224 915 402 
              
 
 2 Informace o slož ení přípravku 

 
Složení dle nař ízení 648/2004 EU o detergentech: 
<5 %: neiontové povrchově aktivní lá tky 
Obsahuje parfém. 
 

Další složky: anorganické kyseliny, vodou rozpustná  rozpouštědla, pomocné lá tky. 
 

Přípravek obsahuje tyto nebezpeč né  látky: 
 

 Chemický ná zev:  kyselina sulfamidová    ethanol 
 Obsah v ( % ):   5-15 %     1-2 % 
 Č íslo ES (EINECS):  226-218-8   200-578-6 
 Č íslo CAS:   5329-14-6   64-17-5 
 Symbol nebezpeč nosti:  Xi    F 
 R - věta:   36/38-52/53   11 
  
 Chemický ná zev:  ethoxylovaný isotridekanol 
 Obsah v ( % ):   1-5 % 
 Č íslo ES (EINECS):  500-027-2 
 Č íslo CAS:   9043-30-5 
 Symbol nebezpeč nosti:  Xn 
 R - věta:   41-22 
 

 Ú plné znění R-vět –  viz bod 16 bezpeč nostního listu. 
             
 
3 Údaje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku 
 

 Klasifikace př ípravku: 
Xi drá ždivý 
R 36 Drá ždí oč i. 
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4 Pokyny pro první pomoc 
 
 4.1 Všeobecné pokyny: 

Projeví-li se zdravotní potíže, zejména v př ípadě zasažení oč í nebo pož ití, vyhledejte 
lékaře a předlož te tento bezpeč nostní list nebo etiketu př ípravku. 

 4.2 Př i nadýchá ní: 
Č erstvý vzduch. Př i přetrvá vajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc. 

 4.3 Př i styku s ků ží: 
Omyjte tekoucí vodou a mýdlem. Ihned odlož te potř ísněný oděv. Použ ijte vhodný 
reparač ní krém. 

 4.4 Př i zasažení oč í: 
Př i rozevřených víč ká ch vyplachujte č istou, pokud možno vlažnou, tekoucí vodou (po 
dobu cca 10 min.). Př ilož te sterilní obvaz a vyhledejte odborného lékaře. 

4.5 Př i pož ití:  
Vyplá chněte ústa a vypijte 1-2 sklenice vody. Nevyvolá vejte zvracení.  
Vyhledejte lékařskou pomoc a předlož te tento bezpeč nostní list nebo etiketu př ípravku. 

              
 
5 Opatření pro hasební zásah 
 

 5.1 Vhodná  hasiva:  Všechna běžně používaná  hasiva. 
 5.2 Nevhodná  hasiva:   Nejsou zná ma. 
 5.3 Zvlá štní nebezpeč í: Není zná mo. 
 5.4 Zvlá štní ochranné prostředky pro hasič e: Žá dná  mimoř á dná  opatření. 
              
 
 6 Opatření v případě náhodné ho úniku látky nebo přípravku 
 

6.1 Bezpeč nostní opatření pro ochranu osob: 
  Zamezte vniknutí do oč í a potř ísnění pokožky. 
  Používejte osobní ochranné prostředky - viz bod 8. 
 6.2 Bezpeč nostní opatření pro ochranu ž ivotního prostředí: 
  Větší množství koncentrovaného př ípravku nevypouštějte do kanalizace. 
  Zamezte kontaminaci pů dy a vod. 
6.3 Doporuč ené metody č ištění a zneškodnění: 

Větší množství uniklého př ípravku odč erpejte do ná hradního obalu nebo jímejte 
nehoř lavým savým materiá lem (písek, křemelina, apod.), shromá žděte v uzavřených 
ná dobá ch a předejte k odborné likvidaci. Zbytky př ípravku na plochá ch oplá chněte velkým 
množstvím vody. 

  Malá  množství uniklého př ípravku oplá chněte velkým množstvím vody. 
              
 
7 Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 
 

 7.1 Zachá zení: 
  Dodržujte běžná  bezpeč nostní opatření pro prá ci s chemickými př ípravky. 
7.2 Skladová ní: 

  Skladujte v chladu v originá lních obalech, odděleně od silně alkalických př ípravků . 
              
 
8 Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 
 

8.1 Expozič ní limity:  
Př i použ ití, ke kterému je př ípravek urč en, nedochá zí k překroč ení limitů  výskytu nebezpeč ných 
lá tek předepsaných pro běžná  pracoviště. 

 

 ethanol  č . CAS: 64-17-5  PEL: 1000 mg/m3 NPK-P: 3000 mg/m3 
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 8.2.1 Omezová ní expozice pracovníků :  
 Ochrana dýchacích orgá nů : Není nutná . 
 Ochrana oč í: Zamezte styku s oč ima.  

Př i prá ci s koncentrá tem používejte ochranné brýle nebo oblič ejový štít. 
 Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice pro prá ci s chemiká liemi z nitrilové nebo butylové 
   gumy (kategorie III dle EN 374). Zohledněte doporuč ení výrobce ohledně  
   propustnosti a ž ivotnosti rukavic a rovněž  specifické podmínky na pracovišti. 
 Ochrana ků že: Vhodný ochranný oděv a obuv. 
 

8.2.2 Omezová ní expozice ž ivotního prostředí:  
 Dodržujte doporuč ený ná vod k použ ití vč . dá vková ní. 
              
 
 9 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
 
 Skupenství ( př i 20 oC ):     kapalné 
 Barva:       bezbarvá  
 Zá pach / vů ně:      po parfemaci 
 Hodnota pH ( př i oC ):     0,4   (konc.) (20 oC) 
        2,3  (10 g/l H2O) (20 oC) 
 Teplota tá ní / rozmezí teplot (oC ):    

Teplota varu / rozmezí teplot (oC ):    
Bod tuhnutí (oC):     <0°C 
Bod vzplanutí (oC ):     >100°C 
Hoř lavost:      není hoř lavý 
Samozá palnost:      není samozá palný 
Meze výbušnosti -horní mez ( obj.% ):   
    -dolní mez ( obj.%.):   
Oxidač ní vlastnosti:      
Hustota ( př i oC ):     1,048  g / cm3 (20 oC) 
Rozpustnost ( př i oC )         -ve vodě:   neomezeně rozpustný ve vodě (20 oC) 

              
 
10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
 
 Podmínky, kterým je třeba zamezit: 
  Př i použ ití, ke kterému je urč en, je př ípravek stabilní. 
 Lá tky a materiá ly, s nimiž  výrobek nesmí př ijít do styku: 

Nepoužívejte společ ně s jinými č isticím prostředky. 
Reaguje s č isticími prostředky obsahujícími chlornany, z nichž  uvolňuje plynný chlór. 
Reaguje s alká liemi za vývinu tepla. 

 Nebezpeč né produkty rozkladu: 
  Př i použ ití, ke kterému je př ípravek urč en, žá dné. 
              
 
11 Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
 
 Drá ždivost:     Drá ždí oč i. 

 

 Provedení zkoušek na zvířatech: Př ípravek nebyl testová n na zvířatech. 
 

 Další údaje:  Př i př iměřeném zachá zení a př i použ ití, ke kterému je př ípravek urč en,  
  ná m nejsou zná my žá dné zdraví škodlivé úč inky. 
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12 Ekologické  informace o látce nebo přípravku 
 

Na zá kladě surovin obsažených v př ípravku anebo strukturá lně srovnatelných lá tek se  
předpoklá dají ná sledující ekologické údaje: 

 

Rozlož itelnost:  
Tenzidy obsažené v př ípravku jsou prů měrně minimá lně z 90 % biologicky odbouratelné. 

              
 
13 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 
 

 Způ soby zneškodňová ní lá tky / př ípravku: 
S př ípravkem je třeba v souladu s místními předpisy naklá dat jako s nebezpeč ným 
odpadem. 
Zbytky př ípravku použ ijte pokud možno v souladu s jeho urč ením. 

 Způ soby zneškodňová ní kontaminovaného obalu: 
Obal je po vyprá zdnění a dů kladném vyplá chnutí vodou možno předat k recyklaci. 

 Další údaje: Informaci o firmá ch zabezpeč ujících zneškodnění obalů  a nespotřebovaných č á stí  
  výrobku obdržíte u místně př íslušného sprá vního úřadu. 
              
 
14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku 
 

 Z hlediska všech předpisů  o přepravě se nejedná  o př ípravek nebezpeč ný. 
              
 
15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 
 
 Klasifikace a označ ení: 
 Výstraž ný  symbol:  Xi  drá ždivý 

R-věty:  R 36 Drá ždí oč i.  
S-věty:  S 26 Př i zasažení oč í okamž itě dů kladně vyplá chněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
              
 
16 Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 
 

Ú plné znění R-vět uvedených v bodě 2:  
  R 11 Vysoce hoř lavý. 

R 22 Zdraví škodlivý př i pož ití. 
R 36/38 Drá ždí oč i a ků ž i. 
R 41 Nebezpeč í vá žného poškození oč í. 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, mů že vyvolat dlouhodobé nepř íznivé úč inky ve 

vodním prostředí. 
 
Př ípravek je urč en pro profesioná lní použ ití. 
 
Bezpeč nostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpeč nosti a ochrany zdraví př i prá ci  
a ochrany ž ivotního prostředí. Uvedené údaje odpovídají souč asnému stavu vědomostí  
a zkušeností a jsou v souladu s platnými prá vními předpisy. Nemohou být považová ny za  
zá ruku vhodnosti a použ itelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
 
Podklad: SDB AT-DE-108330E /  03.09.2004 

              
 


