
BEZPEČNOSTNÍ LIST č. 1/11/12 

 

Datum vydání: 1.11.2012     Revize: 1.6.2014 

 

Název výrobku: OSVĚŽOVAČ VZDUCHU VE SPREJI 

 

1. Identifikace přípravu a výrobce 

1.1. Obchodní název přípravku:     WOODS AIR FRESHENER 300ml (různé parfemace) 

 Číslo CAS:    odpadá 

 Číslo ES (EINECS):   odpadá 

 Charakteristika použití přípravku:  osvěžovač vzduchu  ve spreji 

1.2. Identifikace výrobce/dovozce: 

 Obchodní jméno:    Kozmo Kymia san. dis tic Ltd. 

 Místo podnikání:    Hadimkoy mah. Dr. Mithat Marty 22 Istanbul 

 Identifikační číslo (IČO):   TR 7850152212 

 Telefon/Fax    +902127712211/ +90 2127712693 

 Nouzové telefonní číslo:   Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 

      128 21 Praha 2 (24hod denně 7dní v týdnu)  

T: 224 919 293, 224 915 402 

2. Informace o složení přípravku: 

 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 

 Chemický název:    GLP 

 Obsah v %:    22,7 

 Číslo CAS:    68512-91-4 

 Výstražný symbol nebezpečnosti:  F+   

 R-věta:     12 

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku: 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: 

             Nejsou známa žádná závažná rizika při obvyklých podmínkách. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: 

 Výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí. 

Fyzikálně-chemická rizika: 

 Vysoce hořlavý obsah. Uchovávat mimo zdroje hoření. Nekouřit. Aerosol může explodovat 

 vlivem vnitřního přetlaku, pokud je vystaven teplotě nad 50°C. Nestříkat do otevřeného ohně, 

 na zdroje tepla nebo elektrické zařízení. 

4. Pokyny pro první pomoc: 

4.1. Při styku s kůží: 

Svléknout kontaminovaný oděv. .Kůži dobře opláchnout vodou, podle možnosti použít mýdlo. Pokud dojde ke 

zjevnému porušení tkáně nebo pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc. 

4.2. Při zasažení očí: 

 Oči důkladně vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud dojde ke zjevnému porušení tkáně nebo pokud 

podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc. 

4.3. Při požití: 

 Neuvádí se. 

4.4. Při nadýchání: 

Při nadměrném nadýchání se, přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit neprochladnutí a pohodlnou 

polohu. V případě podrážění dýchacího traktu zajistit lékařskou pomoc.  

5.  Opatření pro hasební zásah 

5.1. Vhodná hasiva:     CO2, pěna, prášek  

5.2. Nevhodná hasiva:    Nikdy nepoužívat přímý proud vody! 

5.3. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:  ochranný oděv, dýchací aparát 

5.4. Nebezpečná splodina:    Carbon monoxide 

Aerosol může explodovat vlivem vnitřního přetlaku vzniklému při vystavení teplotě nad 50°C. Chladit 

postřikem práškem. 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: 

 Zajistit dostatečné větrání. Zabránit kontaktu s kůží. Používat osobní ochranné prostředky. 

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: 

Zabránit průniku do kanalizace a vodních cest. Při průniku do vody informovat odběratele vody a zastavit její 

používání 

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: 

 Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu. Likvidovat  

v souladu s platnou legislativou pro odpady. 

 

 

7. Pokyny pro zacházení a skladování: 

7.1. Pokyny pro zacházení: 

 Nádoba pod tlakem. Chránit před slunečním záření, nevystavovat teplotám nad 50°C. 



 Nepropichovat, nevhazovat do ohně, ani po vypotřebování. Nestříkat do otevřeného ohně ani na 

 rozžhavené povrchy. Uchovávat mimo zdroje vznícení (např. elektrické zařízení). Nekouřit. 

 Pro přepravu a manipulaci platí ČSN 65 0201, ČSN 65 6060, ČSN 26 9030. Při manipulací platí 

 bezpečnostní a hygienická pravidla. Provádí se v dobře větraných prostorech. 

7.2. Pokyny pro skladování: 

 Pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat v krytých prostorách, chránit před nadměrným teplem 

 a vlhkem. Uchovávat mimo zdroje vznícení a zajistit odpovídající větrání. Chránit před slunečním 

 zářením. 

8. Kontrola expozice a ochrana osob 

8.1. Osobní ochranné prostředky 

 Ochrana dýchacích cest:   Dostatečné je zajistit dobře větrané prostory.  

 Ochrana očí:    Není nutná, ale doporučeny jsou ochranné brýle 

 Ochrana rukou:    Není nutná. 

 Hygienická prevence:   Nejíst, nepít, nekouřit. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Skupenství (při 20°C):   aerosol 

 Barva:     bezbarvé 

 Zápach (vůně):    charakteristický 

 Specifická hmotnost: (H2O=1)  0.7 kg/l 

Hodnota pH (při 20°C):   neuvádí se 

 Vnitřní tlak: (při 50°C):   6.0 bar 

         (při 20°C):   3.5 bar  

Hořlavost:    vysoce hořlavý 

 Rozpustnost (při °C):   neuvádí se 

10. Stabilita a reaktivita 

 za normálních a doporučovaných podmínek stabilní. 

 Nádoba pod tlakem. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na rozžhavené plochy. 

 Zabraňte styku s oxidačními činidly. 

 Zabránit styku s ohněm a tepelnými zdroji. 

 Při spalování vznikne kysličník uhelnatý 

11. Toxikologické informace 

 LC50 při nadýchání, požití, styku s kůží: neuvádí se 

12. Ekologické informace 

 Zabránit výrobku, aby se dostal do vodních cest, kanalizace. 

13. Informace o zneškodňování  

 Úplně vyprázdnit nádobu. Po vyprázdnění odevzdat do tříděného odpadu na recyklaci. 

14. Informace pro přepravu aerosolu: 

  ADR/RID:  UN: 1950   Třída: 2  Fig./Let: 5/F 

  ADN/ADNR:  Class: 2  Fig./Let: 5/F 

  ICAO/IATA:  IATA-DGR class: 2 

15. Informace o právních předpisech 

15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: 

Podle zákona 157/1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 

F+  Extrémně hořlavý  

R 12  Extrémně  hořlavý 

 S  2  Uchovávejte mimo dosah dětí 

 S  9  Uchovávejte v dobře větratelných prostorách 

 S16  Chraňte před otevřeným ohněm! 

S23 Nevdechujte! 

S51 Používat pouze v dobře větratelných prostorách. 

15.2. Další související zákony a předpisy: 

Vyhláška č.26/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů 

nebezpečných chemických látek a přípravků v aktuálním znění; Zákon č. 356/2003 Sb.o chemických látkách a 

přípravcích v platném znění a navazující předpisy a vyhlášky; Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a navazující předpisy a  

vyhlášky; Zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a navazující předpisy a vyhlášky  

 

16. Další informace 

Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a jsou v souladu s platnými zákonnými  předpisy.  

Údaje pocházejí z důvěryhodných zdrojů a odpovídají současným znalostem a zkušenostem a jsou poskytovány v dobré  

víře, nepředstavují smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s obvyklým zacházením za  

normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu.  Pozornost je zaměřena na rizika vyplývající  

z nesprávného použití výrobku. Za jakékoli jiné použití výrobku, ebeny. V kombinaci s jinými produkta nebo postupy 

je zodpovědný uživatel. Uživatel také odpovídá za zacházení s výrobkem podle existujících zákonů a nařízení. 

 
DOVOZCE : Vietturk s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4, vietturkcz@gmail.com, IČO 24260274, DIČ:CZ24260274 
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