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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 

1.1 Chemický název látky/obchodní název p�ípravku 

Název:   PANTRA TURBO AUTOMAT 
�íslo CAS: 
�íslo ES (EINECS): 
Další název látky: 

1.2 Použití látky nebo p�ípravku 

�istící prost�edek 

1.3 Identifikace výrobce a dovozce 

Zahrani�ní výrobce 

Jméno nebo obchodní jméno: Ing. Pavol Banák – BANCHEM 
Místo podnikání nebo sídlo:  Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika 
Identifika�ní �íslo:   11700360 
Telefon:    00421 / 31 / 552 51 10 
Fax:    00421 / 31 / 552 46 01 

Dovozce 

Jméno nebo obchodní jméno: ARIM, s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo:  Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové 3, �eská republika 
Identifika�ní �íslo:   25294831 
Telefon:    00420 / 495 541 227 
Fax:    00420 / 495 541 227 

1.4 Telefonní �íslo pro mimo�ádné situace 

00420 / 224 919 293, 224 915 402, 224 914 571 
Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 

2. INFORMACE O SLOŽENÍ P�ÍPRAVKU 

P�ípravek obsahuje tyto nebezpe�né látky: 

Chemický název 
Obsah 

v % 
�íslo CAS �íslo ES (EINECS) 

Výstražný 
symbol 

nebezpe�nosti 
R-v�ta S-v�ta 

2-(2-
butoxyetoxy)etanol < 30% 112-34-5 203-961-6 Xi 36 2-24-26 

Hydroxid draselný < 7% 1310-58-3 215-181-3 C 22-35 1/2-26-36/37/39-45 

Sodná s�l kyseliny 
nitrilotrioctové < 5% 5064-31-3 225-768-6 Xn 22-36 22-24-26 

Triethanolamin < 5% 102-71-6 203-049-8 Xi, Xn 
22-36/37/38-41-

48/22 
24/25-26-36/37/39-46 

K�emi�itá kyselina, 
sodná s�l < 4% 1344-09-8 215-687-4 Xi 38-41 26-27-28-37/39-45 

Natrium-(2-
butoxyethoyx)acetát < 3% 67990-17-4 268-040-3 C 

22-23/25-34-41-
43 

24/25-26-37/39-57 

3. ÚDAJE O NEBEZPE�NOSTI LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU 

3.1 Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na zdraví �lov�ka p�i používání látky/p�ípravku 
P�ípravek zp�sobuje vážná poleptání k�že, o�í a sliznic. M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží. 

3.2 Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na životní prost�edí p�i používání látky/p�ípravku
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Složka p�ípravku – hydroxid sodný – je nebezpe�ná pro životní prost�edí. 

3.3 Možné nesprávné používání látky/p�ípravku
Možnost nesprávného použití je prakticky vylou�ena. 

3.4 Další údaje 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny 
Ve všech p�ípadech, kdy si nejste jisti nebo kdy p�etrvávají symptomy, vyhledejte léka�skou pomoc. 

4.2 P�i nadýchání 
Postiženého dopravte na �erstvý vzduch, udržujte jej v teple a v klidu. Pokud p�íznaky p�etrvávají, 
vyhledejte léka�skou pomoc. 

4.3 P�i styku s k�ží 
Odstra�te zne�išt�ný od�v. K�ži d�kladn� omyjte mýdlem a vodou. Pokud p�íznaky p�etrvávají, vyhledejte 
léka�skou pomoc. 

4.4 P�i zasažení o�í 
Je nutné vyjmout kontaktní �o�ky. O�i proplachujte �istou vodou po dobu alespo� 10 minut tak, aby se 
dostala i pod ob� ví�ka. Pokud p�íznaky p�etrvávají, vyhledejte léka�skou pomoc. 

4.5 P�i požití 
Jestliže dojde k náhodnému polknutí, vyhledejte léka�skou pomoc. Postiženého udržujte v klidu, dejte mu 
vypít vodu nebo mléko. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

4.6 Další údaje 

5. OPAT�ENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 

5.1 Vhodná hasiva 
Všechny typy hasících prost�edk� vzhledem k okolnímu prost�edí. 

5.2 Nevhodná hasiva 
P�na mén� odolná alkoholu. 

5.3 Zvláštní nebezpe�í 
P�i zvýšené teplot� se p�ípravek m�že rozkládat za vzniku toxických látek. V p�ípad� pot�eby použít 
dýchací p�ístroj. P�i ho�ení hydroxidu draselného vznikají dráždivé, žíravé a toxické plyny. Vzniká také 
CO2, CO, oxidy dusíku a dráždivé výpary hydroxidu draselného. 

5.4 Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e 
Vhodný izola�ní dýchací p�ístroj. 

5.5 Další údaje 

6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob 
Používejte ochranné pracovní prost�edky (viz. Bod 8). Nepovolané osoby a osoby bez pracovních 
pom�cek vykažte z postižené oblasti. Nevdechujte páry. 

6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu životního prost�edí



BEZPE�NOSTNÍ LIST 
(dle vyhlášky �. 231/2004 Sb.)

Datum vydání: 22.9.2004 Strana: 3 ze 6

Datum revize: 22.2.2006 

Název výrobku: PANTRA TURBO AUTOMAT

Zabra�te úniku v�tšího množství ne�ed�ného p�ípravku do životního prost�edí. Ve v�tším množství 
nevylévejte ani do kanalizace. 

6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a znehodnocení 
Rozlitou kapalinu zachytávejte pomocí prost�edk� vázajících kapalinu (nap�. suchý písek). Tento materiál 
poté uložte do vhodného kontejneru a likvidujte v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném zn�ní (viz �ást 13). P�i úniku v�tšího množství p�ípravku do vod, kontaktujte p�íslušné orgány. 

6.4 Další údaje 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO P�ÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ 
LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU 

7.1 Pokyny pro zacházení
Žádná speciální opat�ení nejsou požadována. Používejte vhodné pracovní ochranné pom�cky dle 
charakteru práce, abyste zabránili p�ímému kontaktu s o�ima, pokožkou a od�vem. P�i práci nejezte, 
nepijte a neku�te. 

7.2 Pokyny pro skladování 
B�žné skladovací podmínky v originálních obalech, uzáv�rem nahoru v suchých, krytých a �istých 
skladech p�i teplotách mezi +10 a +25°C. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO P�ÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 

8.1 Expozi�ní limity 
Známé údaje: 
Butyldiglykol NPK-P 100 mg/kg 

8.2 Omezování expozice
Odpovídající v�trání, pop�. místní ventilace a dobré b�žné odsávání zajiš�ující udržení koncentrace par 
pod povolenými bezpe�nostními limity. 

8.2.1 Omezování expozice pracovník�
P�i práci nejíst, nepít a nekou�it. Používejte ochranné pracovní prost�edky. 

8.2.1.1 Ochrana dýchacích cest B�žn� není pot�ebná. P�i vysokých koncentracích par používejte 
respirátor. 

8.2.1.2 Ochrana rukou Ochranné gumové pracovní rukavice. Po použití p�ípravku je 
doporu�eno ošet�it ruce vhodným regenera�ním krémem. 

8.2.1.3 Ochrana o�í   Ochranné brýle, �i obli�ejový štít 
8.2.1.4 Ochrana k�že  Ochranný pracovní od�v, gumová zást�ra. 

8.2.2 Omezování expozice životního prost�edí 
Nevylévejte ve v�tším množství ne�ed�né do kanalizace. 

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO 
P�ÍPRAVKU 

9.1 Všeobecné informace 
Skupenství (p�i 20°C):   kapalné 
Barva:     bezbarvá, slab� žlutá až slab� hn�dá 
Zápach (v�n�):    charakteristický po použitých surovinách 

9.2 D�ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí 
Hodnota pH (p�i 20°C):   max. 13 (1%-ní roztok) 
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Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):  není k dispozi ci 
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):  není k dispozi ci 
Bod vzplanutí (°C):    není k dispozici 
Ho�lavost:     neho�lavý 
Samozápalnost:    není samozápalný 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):  není výbušný 

dolní mez (% obj.):  není výbušný 
Oxida�ní vlastnosti:    žádné 
Tenze par (p�i °C):    není k dispozici 
Hustota (p�i 20°C):    < 1,2 g/cm 3 

Rozpustnost (p�i °C): 
ve vod�:    rozpustný (neomezen�) 
v tucích (v�etn� specifikace oleje): není k dispozici 

Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda: není k dispozici 
Další údaje: 
Viskozita (20°C):    není k dispozici 

10. INFORMACE O STABILIT� A REAKTIVIT� LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU 

V b�žných podmínkách nejsou známé žádné nebezpe�né reakce p�ípravku. P�i skladování podle bodu 7 
je p�ípravek stabilní. 

10.1 Podmínky, kterým je t�eba zamezit
Triethanolamin se rozkládá p�i vysokých teplotách. Hydroxid sodný v p�ípad� zvýšené teploty, nebo tlaku 
a p�i reakci s vodou uvol�uje energii. Triethanolamin reaguje s kyselinami, amfoterními kovy, oxida�ními 
�inidly. Hydroxid sodný m�že vyvolat ho�ení p�i kontaktu s ho�lavinami. P�i kontaktu s kovy m�že 
produkovat ho�lavé plyny. Butyldiglykol reaguje se silnými oxida�ními �inidly. 

10.2 Materiály, které nelze použít  
Kyseliny, oxida�ní �inidla, amfoterní kovy, hliník, cín, olovo, fosfor a zinek. 

10.3 Nebezpe�né rozkladné produkty
P�i ho�ení triethanolaminu se tvo�í CO, CO2 a nitrózní plyny. P�i ho�ení hydroxidu sodného vznikají 
dráždivé, žíravé a toxické plyny. Rozkladem butyldiglykolu vzniká nebezpe�ný plyn CO. 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO 
P�ÍPRAVKU 

11.1 
P�ípravek nebyl testován. 
Složky p�ípravku nemají narkotické ú�inky. 

11.2 
Triethanolamin: Dráždivá látka – dráždí o�i, p�i kontaktu s o�ima a k�ží zp�sobuje podrážd�ní. P�i požití 
m�že zp�sobit popáleniny úst, hltanu. 
Hydroxid sodný: Žíravá látka. Zp�sobuje t�žké popáleniny druhého a t�etího stupn� a t�žce poškozuje o�i. 
Butyldiglykol: Dráždivá látka. Dráždí o�i. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO P�ÍPRAVKU 

12.1 Ekotoxicita 
Triethanolamin 
- LC50, 96 h, ryby (mg.l-1):   11800 
- EC50, 48 h, daphnie (mg.l-1):   1400 



BEZPE�NOSTNÍ LIST 
(dle vyhlášky �. 231/2004 Sb.)

Datum vydání: 22.9.2004 Strana: 5 ze 6

Datum revize: 22.2.2006 

Název výrobku: PANTRA TURBO AUTOMAT

Butyldiglykol 
- EC50, 24 h, ryby (mg.l-1):   2700 
- LC50, 48 h, daphnie (mg.l-1):   2850 

12.2 Mobilita 

12.3 Persistence a rozložitelnost 
Triethanolamin: 66% 20 dní, stanovení BOD, biodegradovatelný 
Butyldiglykol: 47% 20 dní, stanovení BOD (MITI) biodegradovatelný 

12.4 Bioakumula�ní potenciál 

12.5 Další nep�íznivé ú�inky 

13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU 

13.1 Zp�soby odstra	ování látky/p�ípravku
Zneškod�ujte v souladu s ustanovením zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 

13.2 Zp�soby zneškod	ování kontaminovaného obalu 
Zneškod�ujte v souladu s ustanovením zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 
Kontaminované obaly je nutné zcela vyprázdnit nebo je nutné s nimi zacházet jako se samotným 
p�ípravkem. Vyprázdn�né a vypláchnuté obaly uložte do t�íd�ného odpadu (plasty). 

13.3 Právní p�edpisy o odpadech 
Zákon �.185/2001 Sb, o odpadech v platném zn�ní 
Jestliže se tento p�ípravek a jeho obal stanou odpadem, musí kone�ný uživatel p�id�lit odpovídající kód 
odpadu podle vyhlášky �. 381/2001 Sb. v platném zn�ní. 

14. INFORMACE PRO P�EPRAVU LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU 

P�ípravek dopravujte v krytých �istých dopravních prost�edcích uzáv�rem vzh�ru. 

Silni�ní, železni�ní, vodní p�eprava 
T�ída:  8 
�íslice/písmeno: c5 
Kemler:  80 
UN Code (kód): 1814 
Typ obalu:  II 
Technický název:  Hydroxid draselný, roztok 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P�EDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO 
P�ÍPRAVKU 

Právní p�edpisy, které se vztahují na látku/p�ípravek:
Zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon� a 
provád�cí p�edpisy k tomuto zákonu.  

Celková klasifikace p�ípravku: 

Výstražný 
symbol 

nebezpe�nosti
C – ŽÍRAVÝ

C 

ŽÍRAVÝ 

R – v�ta 35 Zp�sobuje t�žké poleptání 
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 43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 
S – v�ta 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a 

vyhledejte léka�skou pomoc 
 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným 

zp�sobem 
 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a 

ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
 45 V p�ípad� nehody, nebo necítíte-li se dob�e, okamžit�

vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, ukažte toto zna�ení) 
P�ípravek obsahuje: Hydroxid draselný, sodná s�l kyseliny nitrilotrioctové, triethanolamin, 2-(2-
butoxyetoxy)ethanol, k�emi�itá kyselina, sodná s�l, natrium-(2-butoxyethoxy)acetát 

16. DALŠÍ INFORMACE 

Použití: Kapalný odmaš�ovací prost�edek. 

Seznam použitých R-v�t 
R – v�ta 22 Zdraví škodlivý p�i požití 
 23/25 Toxický p�i vdechování a p�i požití 
 34 Zp�sobuje poleptání 
 35 Zp�sobuje t�žké poleptání 
 36 Dráždí o�i 
 38 Dráždí k�ži 
 36/37/38 Dráždí o�i, dýchací orgány a k�ži 
 41 Nebezpe�í vážného poškození o�í 
 43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 
 48/22 Zdraví škodlivý: nebezpe�í vážného poškození zdraví p�i 

dlouhodobé expozici požíváním 

P�ípravek by nem�l být použit pro žádný jiný ú�el než ten, pro který je ur�en. Protože specifické 
podmínky použití p�ípravku se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov�dností uživatele, aby 
p�izp�sobil p�edepsaná upozorn�ní místním zákon�m a na�ízením. 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou�asné legislativy. Bezpe�nostní 
informace popisují výrobek z hlediska bezpe�nostního a nemohou být považovány za technické 
informace o výrobku. 


