
  BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle Nařizeni (ES) Č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 

 

LUKS  

Pěna na skla 
Datum vydani: 24.02.2016 Datum aktualizace:- Verze: 1.0 CLP 

 

1/9 
 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 
Nazev vyrobku: 

LUKS Pěna na skla  

 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Pěnový prostředek na mytí skel.  

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 
Producent: 

AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański  

Sp. jawna 

ul.Ogrodowa 37 

00-873 Warszawa 

 

Výrobní závod: 

ul. Mickiewicza 28 

43-250 Pawłowice 

Tel.: +48 032 47 22 531 

Faks: +48 032 47 22 531 

bezpieczenstwo@autoland.pl 

Distributor: 

COMPASS 

Pražska 17; 

250 81 - Nehvizdy, CZ; 

e-mail: info@compass.cz 

tel.: +420 326 702 532 

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 
112  Integrovaný záchranný systém  

150 Hasičský záchranný sbor České republiky 

155 Zdravotnická záchranná služba 

156  Městská policie  

158  Policie české republiky 

+420 326 702 532 Distributor 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [ CLP] 

Tato směs klasifikovana jako nebezpečna podle legislativy Evropske uni 

 

Flam. Aerosol 1 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
 

2.2. Prvky označení 
Značeni podle Nařizeni (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Signální slovo NEBEZPEČÍ 
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Výstražné symboly   

Standardní věta o nebezpečnosti 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  

 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.  

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50
o
C/122

o
F.  

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními předpisy. 

 

Obsahuje: propane, butane, Dimethoxymethane, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky. 

2.3. Další nebezpečnost 

Aerosolový výrobek.  

PBT: Produkt nesplňuje kriteria PBT v souladu s přilohou XIII nařizeni č. 1907/2006 v platnem zněni. 

vPvB: Produkt nesplňuje kriteria vPvB v souladu s přilohou XIII nařizeni č. 1907/2006 v platnem zněni. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky --- 

3.2. Směsi 

Název látky Identifikátor % hm. Klasifikace 1272/2008 

Butane  

 

Indexové číslo : 601-004-00-0  

Čislo CAS : 106-97-8  

Čislo ES : 203-448-7  

<20 
Flam. Gas 1  

Press. Gas  

H220  

H280  

Dimethoxymethane 
Indexové číslo : - 

Číslo CAS : 109-87-5 

Číslo ES : 203-714-2 

<10 Flam. Liq. 2 H 225 

Propane  

 

Indexové číslo : 601-003-00-5  

Čislo CAS : 74-98-6  

Čislo ES : 200-827-9  

<4 
Flam. Gas 1  

Press. Gas  

H220  

H280  

SODIUM LAURETH 

SULFATE 

 

 (ALCOHOLS, C12-14, 

ETHOXYLATED, SULFATES, 

SODIUM SALTS) 

Indexové číslo : směs  

Číslo CAS : 68891-38-3  

Číslo ES : 500-234-8  

Nr rej. 01-2119488639-6-XXXX  

<0,5 
Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 3 

H 315 

H 318 

H 412 

Uplne zněni H a zkratek, symbolů, třid a kategorii nebezpečnosti kody jsou uvedeny v oddile 16. 

Bezpečnostni listy. 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 
Způsoby expozice: dychaci cesty, požiti, styk s kůži, styk s očima. 

Následky vdechnutí: 

Vyvest / vynest postiženou osobu z nebezpečne zony na čerstvy vzduch. Uložit v pohodlne poloze. Zajistit 

teplo a klid. Pokud postiženy dycha nepravidelně nebo dojde k zastavě dychani, proveďte uměle dychani. 

Udržujte dychaci cesty průchodne. Vyhledejte lekařskou pomoc. 

Následky požití: 

Vyplachněte usta vodou, dejte vypit 2-3 sklenice vody, kontaktujte lekaře. Nevyvolavejte zvraceni. 

Nedavejte osobě v bezvědomi nic, co by mohla spolknout. V připadě potřeby dopravte do nemocnice. 

Zajistěte nemocnemu klid, polohu vleže a teplo. 

Styk s očima: 

Vyplachujte znečištěne oči většim množstvim vody po dobu 15-20 minut s vyvracenymi vičky. V připadě 

potřeby zajistěte pomoc očniho lekaře. 

Styk s kůží: 

Odstraňte material z kůže suchym hadřikem. Omyjte vodou s mydlem nebo jinym jemnym detergentem. 

Oplachněte velkym množstvim vody. Pokud dojde k poškozeni kůže, konzultujte kožniho lekaře.  

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy a učinky nejsou zatim zname. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Na pracovišti by měly byt dostupne prostředky umožňujici předlekařskou pomoc. Osoby poskytujici prvni 

pomoc by měly mit zdravotnicke rukavice. Vést symptomatickou léčbu. 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 
Vhodná hasiva na hašení požárů v okolí: Oxid uhličity CO2, pěna odolna alkoholu, prašek, vodni sprej. 

Nevhodná hasiva: Nepouživejte těžke proudy vody na spalovani vyrobku. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Může se vytvořit explozivní směs plynu a vzduchu.  

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.  

Uzavřené nádoby se směsí odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte 

pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod.  

5.3. Pokyny pro hasiče 
Běžné ochranné prostředky pro hasiče při hašení chemikálií, dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  

Odstranit ihned neporušené dózy z nebezpečné oblasti, popřípadě chladit vodou, aby nedošlo k jejich 

prasknutí.  

Ohrožené nádoby ochlazujte vodní sprchou.  

Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů.  

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Nesmi byt podnikany žadne akce, ktere by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provaděne bez řadneho 

treninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechraněnych osob. Nedotykejte se ani 
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nepřechazejte přes rozlity material. Podlaha může klouzat; davejte pozor, abyste nespadli. Použivejte 

požadovane osobni ochranne prostředky. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte dalšimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Nenechejte vniknout do kanalizace. 

Zabraňte vypuštěni do okolniho prostředi. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Seberte uniknuvši material vysavačem v nevybušnem provedeni nebo mokrym kartačem a uloţte do obalu k 

likvidaci podle mistnich / narodnich předpisů (viz oddil 13). 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
Osobni ochranne prostředky: oddil 8. 

Zneškodnit podle kapitoly 13. 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatřeni pro bezpečne zachazeni. Zamezte styku s kůži a očima. Nevdechujte pary ani mlhu. Uchovavejte 

mimo dosah zdrojů zapaleni - Zakaz kouřeni. Veškere kontaminovane časti oděvu okamžitě svlekněte. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Vždy mějte kontejnery pevně uzavřene. Chraňte před ohně, jisker a tepelnych zdrojů. Vyhněte se přimemu 

vystaveni tohoto slunečni světlo. Uchovavejte odděleně od potravin, napojů a krmiv. 

Neslučitelne materialy: Žadne zejmena. 

Navod, pokud jde o skladovaci prostor: Ochladi se a dostatečně větrany. 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Nejsou. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

 

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV č.361/2007 Sb., v platném znění) následující koncentrační 

limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v 

pracovním ovzduší=NPK-P).  
 

Látka číslo CAS PEL 

(mg/m3) 

NPK-P 

(mg/m3) 

Poznámka 

Propan-Butan  ---  1800  400  --- 
Dimethoxymethane 109-87-5 --- --- --- 

 

8.2. Omezování expozice 

Vhodná technická opatření 

Použivejte osobni ochranne vybaveni, ktere je čiste a řadně udržovane. Ochranne prostředky uchovavejte na 

čistem mistě v dostatečne vzdalenosti od pracovni plochy. Při použivani směsi nikdy nejezte, nepijte a 

nekuřte. Znečištěny oděv odstraňte a před opětovnym použitim vyperte. Zajistěte dostatečne větrani zvlaště v 

uzavřenych prostorach. 

Individuální ochranná opatření 
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-Ochrana očí: 

Uzavřene ochranne bryle dle ČSN EN 166 pokud hrozi riziko kontaktu. 

-Ochrana kůže: 

 
-Ochrana rukou: 

V připadě dlouhodobeho nebo opakovaneho kontaktu použivejte vhodne ochranne rukavice. 

Použivejte ochranne rukavice odolne vůči chemikaliim v souladu s normou ČSN EN 374. Rukavice musi byt 

zvoleny v zavislosti na učelu a době použiti na pracovišti. Doba průniku materialem rukavic. Je nutno u 

vyrobce rukavic zjistit a dodržovat přesne časy průniku materialem ochrannych rukavic. Pro trvaly kontakt 

jsou vhodne rukavice z nasledujiciho materialu: 

Doporučena tloušťka materialu: ≥ 0,7 mm Butylkaučuk 

Hodnota permeability: uroveň ≥ 480 min・ 

Na ochranu před postřikanim jsou vhodne rukavice z nasledujiciho materialu: 

Doporučena tloušťka materialu: ≥ 0,40 mm Butylkaučuk 

Hodnota permeability: uroveň ≥ 120 min. 

-Ochrana jiných částí těla: 

Pracovni oděv. Pracovni oděv pravidelně perte. 

-Ochrana dýchacích orgánů: 

Při doporučenem způsobu použiti a dostatečnem větrani neni nutna. 

Kontrola ohrožení životního prostředí 

Zabraňte dalšimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Nenechejte vniknout do 

kanalizace. Zabraňte vypuštěni do okolniho prostředi. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 

Vzhled:       Jasný aerosol . 

Barva:        Bezbarva. 

Zápach:       Charakteristicky. 
prahová hodnota zápachu:     Nejsou udaje. 

pH:        Nejsou udaje. 

Bod tání/bod tuhnutí:      Nejsou udaje. 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:   Nejsou udaje. 

Bod vzplanutí:       Nejsou udaje. 

Rychlost odpařování:      Nejsou udaje. 

Hořlavost (pevné látky, plyny):     Nejsou udaje. 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:  Nejsou udaje. 

Tlak páry:       Nejsou udaje. 

Hustota páry:       Nejsou udaje. 

Relativní hustota:      0,990-1,000 g/cm3 (kapalina) 



  BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle Nařizeni (ES) Č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 

 

LUKS  

Pěna na skla 
Datum vydani: 24.02.2016 Datum aktualizace:- Verze: 1.0 CLP 

 

6/9 
 

Rozpustnost:       Nejsou udaje. 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:   Nejsou udaje. 

Teplota samovznícení:      Nejsou udaje. 

Teplota rozkladu:      Nejsou udaje. 

Viskozita:       Nejsou udaje. 

Výbušné vlastnosti:      Nevztahuje se. 

Oxidační vlastnosti:      Nevztahuje se 

9.2. Další informace 
Bez dalšich informaci. 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Riziko vzniceni. Párů smichany se vzduchem můžou byt explozivni. 

10.2. Chemická stabilita 

Material je stabilni za běžnych podminek okolniho prostředi a předpokladanych skladovacich a 

manipulačnich podminek teploty a tlaku. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Exotermní reakce, Kyselina dusičná, Silný oxidant, Aldehydy. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Ghraňte před teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevřenym ohněm a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kouřeni. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Nejsou tam žadny dalši informace. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normalnich skladovacich podminek a použiti by se neměly vytvařet nebezpečne produkty rozkladu. 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
 

Dimethoxymethane (109-87-5) 

LD50 orálně, potkan  5620 mg/kg  
 

Akutní toxicita 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Vážné poškození očí/podráždění očí 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Karcinogenita 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 
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Toxicita pro reprodukci 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Nebezpečnost při vdechnutí 

Na zakladě dostupnych udajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna 

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem 

Při požití:  - 

Při zasažení očí : může způsobit podráždění očí. 
Při vdechnuti:    dychaci potiže 

Při styku s kůží:  - 

Další informace 

Nevztahuje se. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Podle 1272/2008/EC: Nesmí se klafikovat jako nebezpečné pro vodní prostředi.  

Vodní toxicita (akutní)  

Vodní toxicita (akutní) pro složky směs  

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Další relevantní informace nejsou k dispozici.  

12.3. Bioakumulační potenciál 

Další relevantní informace nejsou k dispozici.  

12.4. Mobilita v půdě 

Udaje nejsou k dispozici. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Udaje nejsou k dispozici. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Další relevantní informace nejsou k dispozici.  

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a kontaminovaného obalu:  
Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Za 

zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu. Zabraňte úniku do kanalizace. Obal 

znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních 

úprav.  

atalogové číslo odpadu: 16 05 04* - Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné 

látky.  

Katalogové číslo odpadu: 15 01 04 – Kovové obaly.  

Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: NA  
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Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady: NA  
Legislativa: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů atd.  

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
  ADR/RID IMGD IATA 

14.1 UN číslo 1950  1950  1950  
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu AEROSOLY, hořlavé  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu            2 2   2 

 Výstražná nálepka č. 3 

   
14.4 Obalová skupina II II II 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí --- F-D , S-U  --- 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Neda se použit. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy 

MARPOL a předpisu IBC 

Neda se použit. 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající 

se látky nebo směsi 

Posouzeni chemicke bezpečnosti : Dosud nebylo provedeno. 

Na připravek se mimo jine vztahuji nasledujici pravni předpisy: 

·Tento bezpečnostni list byl vypracovan Podle PŘILOHY II-Navod na vypracovani Datovych 

bezpečnostnich listů podle 

Nařizeni (ES) č. 1907/2006 (Nařizeni (ES) č. Nařizeni (ES) č. 2015/830) 

· Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

· Zakon č. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych směsich v platnem zněni 

· Vyhlaška 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpečnych vlastnosti chemickych latek a chemickych směsi a 

baleni a označovani nebezpečnych chemickych směsi. 

Datovy list podle članku 9(3) nařizeni (ES) č. 648/2004 je možno vyžadat u vyrobce. 

Nařizeni Komise(EU) č. 830/2015, směrnice 67/548/EHS ve zněni pozdějšich předpisů a 1999/45/ES. 

Nařizeni Evropske komise a Rady (ES) č.1272/2008 v platnem zněni. 

Vyhlaška 432/2003 Sb.,kterou se stanovi podminky pro zařazovani praci do kategorii, limitni hodnoty 

ukazatelů biologickych expozičnich testů, podminky odběru biologickeho materialu pro provaděni 

biologickych expozičnich testů a naležitosti hlašeni praci s azbestem a biologickymi činiteli. 

· Nařizeni Komise (EU) č. 286/2011, kterym se pro učely přizpůsobeni vědeckotechnickemu pokroku měni 

nařizeni 

Evropskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovani a baleni latek a směsi. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro směs ani pro latky, ktere obsahuje, nebylo provedeno posouzeni chemicke bezpečnosti. 
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ODDÍL 16: Další informace 

Plné znění H-vět, uvedených v oddílech: 3 

 

H225   Vysoce hořlava kapalina a pary. 

H220  Extrémně hořlavý plyn.   
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.  

H315  Dráždí kůži.  

H318  Způsobuje vážné poškození očí.  

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Vysvětlení zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu 

CAS (Chemical Abstracts Service) 

Číslo ES označuje jedno ze tři nasledujicich čisel: 

· čislo přiřazene k latce v Evropskem seznamu existujicich obchodovanych chemickych latek (EINECS), 

· čislo přiřazene k latce v Evropskem seznamu oznamenych chemickych latek 

· čislo na seznamu chemickych latek uvedenych v publikaci Evropske komise "No-longer polymers" 

NDS Nejvyšši připustna koncentrace 

NDSCh Nejvyšši připustna momentalni koncentrace 

NDSP Nejvyšši připustna mezni koncentrace 

DSB Připustna biologicka koncentrace 

Další zdroje informací 

IUCLID International Uniform Chemical Information Database 

ESIS European Chemical Substances Information System 

ECHA Website 


