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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název 
 

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Náplň 
osvěžovače (6184) 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Použití látky nebo směsi 
 

: Osvěžovače vzduchu 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Firma : Kimberly-Clark Europe Limited 

40 London Road 
Reigate 
Surrey  RH2 9QP 
United Kingdom 
 
 
   

Telefon : +44 1737 736000 
 

Fax : +44 1737 736670 
 

E-mailová adresa 
Odpovědná/vydávající osoba 

: sdscontact@kcc.com 
 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

     +44 1737 736000 
Toto telefonní číslo je dostupné pouze v úředních hodinách.    
0900 – 1700 GMT 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 
Hořlavé kapaliny, Kategorie 3 
 

H226: Hořlavá kapalina a páry.  
 

Podráždění očí, Kategorie 2 
 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.  
 

2.2 Prvky označení 

Označení (NAØÍZENÍ (ES) è. 1272/2008) 
Výstražné symboly 
nebezpečnosti 
 

:  

  

 
 

 
 

 
 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Náplň osvěžovače (6184) 
Verze 1.0 Číslo BL (bezpečnostního listu): 

100000003457 
Datum revize: 25.11.2015

 

2 / 11 

Signálním slovem 
 

: Varování 
 

Standardní věty o 
nebezpečnosti 
 

: H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: Prevence:  
P210 Chraňte před teplem. - Zákaz kouření. 
Opatření:  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. 

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ ošetření. 

P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte suchý 
písek, suchou chemikálii nebo pěnu 
odolnou alkoholu. 

Skladování:  
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. 

Uchovávejte v chladu. 
Odstranění:  
P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení 

schválenému pro likvidaci odpadů. 
 

   

2.3 Další nebezpeènost 
Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), 
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Tento produkt je přípravek. Informace o jeho nebezpečnosti pro zdraví jsou založeny na jeho 
složkách. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 

Nebezpečné složky  
Chemický název Č. CAS 

Č.ES 
Registrační 
číslo 

Klasifikace 
(67/548/EHS) 

Klasifikace 
(NAŘÍZENÍ (ES) č. 
1272/2008) 

Koncentrace 
(%) 

propan-2-ol 67-63-0 
200-661-7 

F; R11 
Xi; R36 
R67 

Flam. Liq.2; H225 
Eye Irrit.2; H319 
STOT SE3; H336 

>= 15 - < 20 

Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. 
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny :  Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. 
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Při vdechnutí 
 

:  Při normálním zacházení není požadováno. 
 

Při styku s kůží 
 

:  Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. 
Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit 
lékaře. 
 

Při styku s očima 
 

:  Při vniknutí do očí pečlivě vyplachujte velkým množstvím 
vody. 
 

Při požití 
 

:  NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy : Žádná informace není k dispozici. 

 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Ošetření 
 

: Žádná informace není k dispozici. 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva 
 

:  Alkoholu odolná pěna 
Oxid uhličitý (CO2) 
Hasicí prášek 
 

Nevhodná hasiva 
 

:  NEPOUŽÍVEJTE prudký proud vody. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 
 

:  Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
 

Nebezpečné produkty 
spalování 
 

:  Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř). 
 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Zvláštní ochranné prostředky 
pro hasiče 
 

:  Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.  
 

Další informace 
 

:  Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody. 
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení 
musí být zlikvidovány podle místních předpisů. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Opatření na ochranu osob 
 

:  Zajistěte přiměřené větrání. 
Odstraňte všechny zápalné zdroje. 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Náplň osvěžovače (6184) 
Verze 1.0 Číslo BL (bezpečnostního listu): 

100000003457 
Datum revize: 25.11.2015

 

4 / 11 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Opatření na ochranu 
životního prostředí 
 

:  Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do 
kanalizace. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Čistící metody 
 

:  Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Osobní ochrana viz sekce 8. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: Nejsou požadovány žádné speciální pokyny pro manipulaci. 
 

Pokyny k ochraně proti 
požáru a výbuchu 
 

:  Výrobek a prázdné nádoby neponechávejte v blízkosti zdrojů 
tepla a ohně.  
 

Hygienická opatření 
 

:  Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s 
chemikáliemi.  
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery 
 

:  Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném 
místě.  
 

Pokyny pro běžné skladování 
 

: Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná 
speciální omezení. 
 

Jiné údaje 
 

:  Při dodržení určeného způsobu skladování a používání 
nedochází k rozkladu.  
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
Specifické (specifická) 
použití 
 

:  Osvěžovače vzduchu 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Mezní hodnoty 

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště 
Složky Č. CAS Typ hodnoty 

(Forma expozice) 
Mezní hodnoty Základ 

propan-2-ol 67-63-0 PEL 500 mg/m3 CZ OEL 
Další informace dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 
propan-2-ol 67-63-0 NPK-P 1,000 mg/m3 CZ OEL 
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Další informace dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

8.2 Omezování expozice 

Osobní ochranné prostředky 
Ochrana očí :  Při normálním zacházení není požadováno. 

 
Ochrana rukou 
 
    Poznámky :  Při déletrvajícím nebo opakovaném styku použijte ochranné 

rukavice.  
 

Ochrana kůže a těla :  při normálním zacházení není požadováno 
 

Ochrana dýchacích cest :  Při normálním zacházení není požadováno. 
 

Ochranná opatření :  Není třeba používat speciální ochranné pomůcky. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Vzhled 
 

: kapalný 
 

Barva 
 

:  čirý 
 

Zápach 
 

:  příjemný 
 

pH 
 

: 5.75 
 

Bod varu/rozmezí bodu varu 
 

: 100 °C 
 

Bod vzplanutí 
 

: 32 °C 
 

Horní mez výbušnosti 
 

: 12 %(obj) 
 

Dolní mez výbušnosti 
 

: 2 %(obj) 
 

Relativní hustota 
 

: 0.980 
 

Rozpustnost 
    Rozpustnost ve vodě 
 

: rozpustná látka  
 

9.2 Další informace 

Data neudána 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Náplň osvěžovače (6184) 
Verze 1.0 Číslo BL (bezpečnostního listu): 

100000003457 
Datum revize: 25.11.2015

 

6 / 11 

10.2 Chemická stabilita 
Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Nebezpečné reakce 
 

:  Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k 
rozkladu. 
 

 
 

  Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 
 

: Horko, plameny a jiskry. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 
Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat 
 

:  Silné kyseliny a oxidační prostředky 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nebezpečné produkty 
rozkladu 
 

: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita 

Složky: 
propan-2-ol: 
Akutní orální toxicitu 
 

:  LD50 orálně (Krysa): 5,840 mg/kg   
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování 
SLP: ne 
 

Akutní inhalační toxicitu 
 

:  LC50 (Krysa, samec a samice): > 10000 ppm 
Doba expozice: 6 h 
Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování 
SLP: ano 
 

Akutní dermální toxicitu 
 

:  LD50 dermálně (Králík): 12,800 mg/kg 
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování 
SLP: ne 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Výrobek: 
Poznámky: Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako látka dráždící kůži.  
 

Složky: 
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propan-2-ol: 
Druh: Králík 
Metoda: Žádná informace není k dispozici. 
Výsledek: Nedráždí pokožku 
SLP: ne 
 

Vážné poškození očí / podráždění očí 

Výrobek: 
Poznámky: Vniknutí do očí může způsobit podráždění. 
 

Složky: 
propan-2-ol: 
Druh: Králík 
Metoda: Směrnice OECD 405 pro testování 
Výsledek: Látka silně dráždící oči 
SLP: ne 
 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Výrobek: 
Poznámky: Data neudána  
 

Složky: 
propan-2-ol: 
Typ testu: Buehlerova zkouška 
Druh: Morče 
Metoda: Směrnice OECD 406 pro testování 
Výsledek: U laboratorních zvířat nezpůsobuje senzibilizaci. 
SLP: ano 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Výrobek: 
Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 
 

:  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako mutagen 
 

Karcinogenita 

Výrobek: 
Karcinogenita - Hodnocení 
 

:  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen 
 

Toxicita pro reprodukci 

Výrobek: 
Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 
 

:  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako toxickou pro 
reprodukční schopnost 
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Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Výrobek: 
Poznámky: Data neudána 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Výrobek: 
Poznámky: Data neudána 
 

Aspirační toxicita 

Výrobek: 
Může mít škodlivé účinky při požití a vniknutí do dýchacích cest. 
 

Další informace 

Výrobek: 
Poznámky: Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví., 
Symptomy zvýšené expozice mohou být bolesti hlavy, závratě, únava, nevolnost a zvracení. 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 
Toxicita pro ryby 
 

:  Poznámky: Žádná informace není k dispozici. 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  Poznámky: Žádná informace není k dispozici. 
 

Toxicita pro řasy 
 

:  Poznámky: Žádná informace není k dispozici. 
 

Složky: 
propan-2-ol: 
Toxicita pro ryby 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 9,640 mg/l 
Doba expozice: 96 h 
Typ testu: průběžný test 
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování 
SLP: ne 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 10,000 mg/l 
Doba expozice: 96 h 
Typ testu: průběžný test 
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování 
SLP: ne 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 9,714 mg/l 
Doba expozice: 24 h 
Typ testu: statický test 
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Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování 
SLP: ne 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Výrobek: 
Biologická odbouratelnost 
 

:  Poznámky: Žádná informace není k dispozici. 
 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Výrobek: 
Bioakumulace 
 

:  Poznámky: Nehromadí se v biologických tkáních. 
 

12.4 Mobilita v půdě 

Výrobek: 
Mobilita 
 

:  Poznámky: Žádná informace není k dispozici.  

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 
Hodnocení 
 

: Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 
perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 
0,1 % či vyšší.. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 
Dodatkové ekologické 
informace 
 

:  O produktu neexistují žádné údaje. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Výrobek :  Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

 
Znečištěné obaly :  Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. 

Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 Číslo OSN 

ADR : UN 1993 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 

ADR : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
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  (Isopropanol) 

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR : 3 

14.4 Obalová skupina 

ADR  
Obalová skupina : III 
Klasifikační kód : F1 
Štítky : 3 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

ADR  
Ekologicky nebezpečný : ne 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Nevztahuje se 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
Poznámky :  Žádná informace není k dispozici. 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek.
   množství 1 množství 2 
P5c 
 

 HOŘLAVÉ KAPALINY 
 

5,000 t 
 

50,000 t 
 

Jiné předpisy 
 
 

: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, 
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, 
kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) 
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických 
směsích, v platném znění 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném 
znění 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 

Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích: 
REACH 
 

:  Tato směs obsahuje pouze přísady, které podléhaly 
předběžné registraci podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH). 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Žádná informace není k dispozici. 

ODDÍL 16: Další informace 

Plný text R-vět 
R11 : Vysoce hořlavý.  
R36 : Dráždí oči.  
R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  

Plný text H-prohlášení 
H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a 
přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou 
manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a 
nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na 
jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli 
jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu. 

 
 
 

 


