
23. března 2012Datum vytvoření

Miléne – vlhčené kapesní ubrousky na běžnou osobní hygienu Intim

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

neuvedeno 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí 

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224
915 402

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR1.4.

info@rokservis.czAdresa elektronické pošty 

ROK servis s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno 

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list 

www.demiclen.czAdresa www stránek

+420 312 522 113Fax

+420 312 522 113Telefon

Česká republika

Hlavní  2, 273 51 Velké PřítočnoMísto podnikání nebo sídlo

de Miclén Trading, s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno

Dovozce

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3.

Nedoporučená použití směsi

Vlhčené kapesní ubrousky k intimní hygieně.Určená použití látky/směsi

Příslušná určená použití směsi1.2.

Další názvy směsi

Číslo

SměsLátka / směs:

Miléne – vlhčené kapesní ubrousky na běžnou osobní hygienu
Intim

Identifikátor výrobku1.1.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Směs nebyla klasifikovaná podle Nařízení (ES) 1272/2008.

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008

Klasifikace látky nebo směsi2.1.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle 1999/45/ES.

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES

Směs nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
Žádné složky neobsahuje více než 1%. Složení je vyvinuté pro typické použití na lidskou kůži.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a možným
nevhodným použitím

Prvky označení2.2.

Žádná.

Další nebezpečnost2.3.

žádné

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Směs níže uvedených látek a aditiv, které nejsou nebezpečné.

Chemická charakteristika

Směsi3.2.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.Kódy doplň.
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
výstražných
symbolů a
signálních

slov

Kódy
standardních

vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy tříd a
kategorií nebezpeč-

nosti

Klasifikace
67/548//EHS

Obsah v %
hmotnosti

směsi

Název látkyIdentifikační čísla

Označení CLPKlasifikace CLP

VodaCAS: 7732-18-5
ES: 231-791-2
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Pozn.Kódy doplň.
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
výstražných
symbolů a
signálních

slov

Kódy
standardních

vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy tříd a
kategorií nebezpeč-

nosti

Klasifikace
67/548//EHS

Obsah v %
hmotnosti

směsi

Název látkyIdentifikační čísla

Označení CLPKlasifikace CLP

<1Parfum

Xi; R 36<11-propanaminium, 3-amino-n-
(karboxymethyl)-N,N-dimethyl
-,n-koko acyl deriváty, vnitřní
soli

CAS: 61789-40-0
ES: 263-058-8

<1PPG-1-PEG-9 lauryl glykol
ether (EUMULGIN L)

CAS: 154248-98-3

GHS07H315, H319,
H332, H335

Acute Tox. 4, Eye
Irrit. 2, Skin Irrit. 2,
STOT SE 3

Xn; R 20/21/22
Xi; R 36/37/38

<1Propan-1,2-diolCAS: 57-55-6
ES: 200-338-6

<0,1Methylparaben (methyl ester
kyseliny p-hydroxybenzoové)

CAS: 99-76-3

Xi; R 36/37/38<0,1Propylparaben (Propyl-(4-
hydroxybenzoát))

CAS: 94-13-3
ES: 202-307-7

GHS05,
GHS07,
GHS09,
Dgr

H312, H302,
H335, H315,
H318, H400

Acute Tox. 4,
Aquatic Acute 1,
Skin Irrit. 2, STOT
SE 3

Xn; R 21/22
Xi; R 37/38-41
N; R 50

<0,1Bronopol (2-Brom-2-
nitropropan-1,3-diol)

Index: 603-085-00-8
CAS: 52-51-7
ES: 200-143-0

GHS05,
GHS07,
Dgr

H302, H318Acute Tox. 4Xn; R 22
Xi; R 41

<0,1Ethylendiamintetraacetát
tetrasodný (EDTA)

Index: 607-428-00-2
CAS: 64-02-8
ES: 200-573-9

Xi; R 36<0,1Kyselina citronováCAS: 77-92-9
ES: 201-069-1

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte
zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

Při požití

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou.

Při zasažení očí

Žádná.

Při styku s kůží

Žádná.

Při vdechnutí

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu.
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích
cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Popis první pomoci4.1.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Žádné.

Další údaje

Není.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3.

Neočekává se. Podráždění, nevolnost.

při požití

Jen lehké podráždění očí.

při zasažení očí

Žádné se neočekávají.

při styku s kůží

Žádné se neočekávají.

při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2.
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Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a
spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek.

Pokyny pro hasiče5.3.

Při požáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování
nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2.

Žádná.

Nevhodná hasiva

Podle okolí požáru, všechna (oxid uhličitý, prášek, voda).

Vhodná hasiva

Hasiva5.1.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

7., 8. a 13.

Odkaz na jiné oddíly6.4.

Žádná, výrobek je vlhčený ubrousek.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3.

Žádná, výrobek je vlhčený ubrousek.

Opatření na ochranu životního prostředí6.2.

Žádná, výrobek je vlhčený ubrousek. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Podle oddílu 1.

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3.

Žádné další.

Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

PP

5

PP (5), Polypropylén (Plasty)Materiál obalu

plastový sáček či obalDruh obalu

15 ksObsah

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech při pokojové teplotě. Chraňte před extrémními teplotami, zdroji zapálení a přímým
slunečním zářením.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2.

Dodržujte pokyny uvedené na výrobku. Používejte jen na zdravou kůži.

Opatření pro bezpečné zacházení7.1.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

žádné

Kontrolní parametry8.1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Ochrana rukou: Žádná při doporučeném použití, hygienický vlhčený ubrousek. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana:
Žádná při doporučeném použití.

Ochrana kůže

Žádná při doporučeném použití.

Ochrana očí a obličeje

Není.

Vhodné technické kontroly

Omezování expozice8.2.
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Žádné se neočekávají.

Jiné nepříznivé účinky12.6.

Nejsou údaje.

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Mobilita v půdě12.4.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Bioakumulační potenciál12.3.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Persistence a rozložitelnost12.2.
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Žádné.

Další údaje

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

Omezování expozice životního prostředí

Není.

Tepelné nebezpečí

Žádná při doporučeném použití.

Ochrana dýchacích cest

Výrobek není samozápalný ani hořlavýsamozápalnost (pyroforické vlastnosti)

Další informace9.2.

Jiné vlastnosti výrobce neuvádí.

nerozpustnýrozpustnost ve vodě

-hustota

>1relativní hustota

podle druhu výrobkuzápach

bílábarva

pevné při 20°Cskupenství

Vlhčený ubrousekvzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý
a oxid uhličitý, dým, saze.

Nebezpečné produkty rozkladu10.6.

Nejsou.

Neslučitelné materiály10.5.

Za normálního způsobu použití a skladování je směs stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před extrémními teplotami, zdroji
zapálení a přímým slunečním zářením.

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4.

Při vysokých teplotách a zapálení.

Možnost nebezpečných reakcí10.3.

Za normálního způsobu použití a skladování je výrobek stabilní, k rozkladu nedochází.

Chemická stabilita10.2.

Není známá. Nepolymeruje.

Reaktivita10.1.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Akutní toxicita komponent směsi

ODDÍL 11: Toxikologické informace

mg.kg-120800LD50, dermálně, potkan nebo králík

mg.kg-118500LD50, orálně, potkan nebo králík

Propan-1,2-diol

Pro směs nejsou žádné údaje. Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky
na člověka.
Chronická toxicita: Pro směs nestanovená, komponenty směsi nezpůsobují chronickou otravu. Senzibilizace: Pro směs nestanovená,
není pravděpodobná. Karcinogenita: Pro směs nestanovená, komponenty směsi nemají karcinogenní účinek. Mutagenita: Pro směs
nestanovená. Toxicita pro reprodukci: Pro směs nestanovená, komponenty směsi nejsou toxické pro reprodukci.

Informace o toxikologických účincích11.1.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici. Není očekáváno žádné ekologické nebezpečí při doporučeném používání.

Akutní toxicita směsi pro vodní organismy

Toxicita12.1.

ODDÍL 12: Ekologické informace

neuvedeno

Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
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Žádné se neočekávají.

Jiné nepříznivé účinky12.6.

Nejsou údaje.

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Mobilita v půdě12.4.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Bioakumulační potenciál12.3.

Pro směs nejsou žádné hodnoty k dispozici.

Persistence a rozložitelnost12.2.

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené

Skupina odpadu

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)Podskupina

OKategorie

Plastové obalyNázev druhu odpadu

150102Kód druhu odpadu pro obal

Odpady z organických chemických procesůSkupina odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů,
dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Podskupina

Kategorie

Odpady jinak blíže neurčenéNázev druhu odpadu

70699Kód druhu odpadu

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č.188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č.185/2001 Sb. Zákon č.477/2001 Sb., o
obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění. Vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů, v platném znění. Vyhláška č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. (Vyhlášky č. 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005 Sb. (účinnost od
5.8.2005), č. 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č. 351/2008 Sb. (účinnost od 1.11.2008), č. 478/2008 Sb. (účinnost
od 1.1.2009), č. 61/2010 Sb. (účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb. (15.6.2010))

Právní předpisy o odpadech

Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro
nebezpečné odpady. Prázdné obaly po vyčištění lze likvidovat jako tříděný odpad, popř. komulální odpad.

Metody nakládání s odpady13.1.

Nebezpečí se neočekává. Výrobek je vlhčený ubrousek.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

neuvedeno

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC14.7.

neuvedeno

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6.

neuvedeno

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5.

neuvedeno

Obalová skupina14.4

neuvedeno

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3.

neuvedeno

Náležitý název OSN pro zásilku14.2.

neuvedeno

Číslo OSN14.1.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Doplňující informace14.8.

Balící instrukce kargo

Balící instrukce pasažér

Balící instrukce limitované množství

Letecká přeprava - ICAO/IATA
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Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje
odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Žádné, jde o nový list.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES)
č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES,
Nařízení Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích v platném znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi
se směsí.

Pokyny pro školení

CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP Klasifikace, označování a balení
ČSN Česká technická norma
EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50 Koncentrace působící 50% blokádu
LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS Pohotovostní plán
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MFAG Příručka první pomoci
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace
PEL Přípustný expoziční limit

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

23. března 2012Datum vytvoření

Miléne – vlhčené kapesní ubrousky na běžnou osobní hygienu Intim

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Nejsou.

Další údaje

Není.

Posouzení chemické bezpečnosti15.2.

Zákon ČNR č.133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb.,
o požární prevenci. Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění
nařízení vlády č.305/2006.

Požární předpisy

Vyhláška č.355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.

Předpisy na ochranu ovzduší

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v
platném znění. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Zdravotnické předpisy

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi15.1.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ODDÍL 16: Další informace16.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno

Zdraví škodlivý při požití.H302

Zdraví škodlivý při styku s kůží.H312

Dráždí kůži.H315

Způsobuje vážné poškození očí.H318

Způsobuje vážné podráždění očí.H319

Zdraví škodlivý při vdechování.H332

Může způsobit podráždění dýchacích cest.H335

Vysoce toxický pro vodní organismy.H400

Seznam R-vět, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požitíR 20/21/22

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požitíR 21/22

Zdraví škodlivý při požitíR 22

Dráždí očiR 36

Dráždí oči, dýchací orgány a kůžiR 36/37/38

Dráždí dýchací orgány a kůžiR 37/38

Nebezpečí vážného poškození očíR 41

Vysoce toxický pro vodní organismyR 50
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podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje
odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Žádné, jde o nový list.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES)
č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES,
Nařízení Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích v platném znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi
se směsí.

Pokyny pro školení

CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP Klasifikace, označování a balení
ČSN Česká technická norma
EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50 Koncentrace působící 50% blokádu
LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS Pohotovostní plán
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MFAG Příručka první pomoci
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace
PEL Přípustný expoziční limit

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Strana 7/7 Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2012 (9.0.5822) www.rokservis.cz


	Miléne – vlhčené kapesní ubrousky na běžnou osobní hygienu Intim
	1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
	2. Identifikace nebezpečí
	3. Složení/informace o složkách
	4. Pokyny pro první pomoc
	5. Opatření pro hašení požáru
	6. Opatření v případě náhodného úniku
	7. Zacházení a skladování
	8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
	9. Fyzikální a chemické vlastnosti
	10. Stálost a reaktivita
	11. Toxikologické informace
	12. Ekologické informace
	13. Pokyny pro odstraňování
	14. Informace pro přepravu
	15. Informace o předpisech
	16. Další informace


