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1. Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 
 

Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670 

1.2. Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 

Použití látky nebo p řípravku 
Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu 
Výrobce 

Hesse GmbH & Co. KG 
Warendorfer Strasse 21 
59075 Hamm 
Telefonní číslo +49 (0) 2381 963-00 
Fax +49 (0) 2381 963-849 
E-mailová adresa rainer.schoenfeld@hesse-lignal.de 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

+420 (0) 224 919 293 

2. Identifikace nebezpe čnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo sm ěsi 
 

Odkaz na jiné oddíly 2.2. Prvky označení 

2.2. Prvky ozna čení 

Označení podle sm ěrnic EK 67/548/EWG a 1999/45/EG 
Symboly nebezpe čí 

 
not applicable 

2.3. Další nebezpe čnost 
 

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za odolnou, hromadící se v organismu nebo toxickou 
(PBT). Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za velmi odolnou nebo velmi se hromadící v 
organismu (vPvB) (pokud nejsou uvedeny v oddíle 3). 

3. Složení/informace o složkách 
Nebezpečné složky 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Číslo CAS 34590-94-8 
Číslo EINECS 252-104-2 
Registrační číslo 01-2119450011-60 
Koncentrace >= 1 < 10 % 

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

 Not classified. 
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Další nebezpe čné složky 
    

  
Tento produkt neobsahuje látky, o které by byl příliš velký zájem (Nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), 
článek 57) (pokud nejsou uvedeny v oddíle 3). 

4. Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny. 

Postiženého vyneste z nebezpečného prostoru. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli 
pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 
Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit. 

Při vdechnutí 
Při nadýchání aerosolu/mlhy konzultujte v případě nutnosti s lékařem. 

Při styku s k ůží 
Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla. Při 
přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. 

Při styku s o čima 
Při vniknutí do očí odstraňte kontaktní čočky a ihned vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím 
vody i pod víčky. Konzultujte s lékařem. 

Při požití 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Konzultujte s lékařem. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 
 

Symptomy a známky: bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost, omamující účinky a ve vyjímečných 
případech bezvědomí. Kapalný produkt může při vniknutí do očí způsobit jejich podráždění a dočasné 
poškození zraku. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Pokyny pro léka ře / Ošetření 

Symptomatické ošetření. 

5. Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 
Vhodné hasící prost ředky 

Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodné hasicí prost ředky 
Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. 

5.2. Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 
 

Obsahuje-li produkt hořlavé organické složky, bude se při požáru tvořit hustý černý kouř obsahující 
nebezpečné produkty (viz oddíl 10). Expozice rozkladným produktům může ohrožovat zdraví. 

5.3. Pokyny pro hasi če 
Speciální ochranné vybavení pro hasi če 

Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj . 

Ostatní údaje 
Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Běžná opatření při 
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chemických požárech. Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody. 

6. Opatření v p řípadě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 
 

Zabraňte šíření plynu/mlhy/par tekutiny. 

6.2. Opatření na ochranu životního prost ředí 
 

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Zabraňte vniknutí do podloží. Seznamte se s 
příslušnými místními úřady. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 

Nechejte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, 
křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). 
Pečlivě očistěte znečištěné předměty a podlahu za dodržení předpisů o ochraně životního prostředí. 
Vyčistěte pomocí detergentů. Nepoužívejte rozpouštědla. Uložte do vhodné uzavřené nádoby. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
 

Odkazuje se na oddíly 7 a 8 týkající se osobních ochranných prostředků. 

7. Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpe čné zacházení 
Pokyny pro bezpe čné zacházení 

Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, chladném a dobře větraném místě. 
Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Při používání nejezte, 
nepijte a nekuřte. Používejte vhodné ochranné prostředky. Osobní ochrana viz sekce 8. 

Pokyny k ochran ě proti požáru a výbuchu 
Běžná opatření při chemických požárech. 

7.2. Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a 
směsí 

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery 
Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a 
ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. 

Pokyny pro spole čné skladování 
Skladujte v dostatečné zdálenosti od oxidačních činidel a silně kyselých nebo alkalických materiálů. 

Skladovací skupina podle p ředpis ů bezpečnosti provozu: 
Vyňato 

Další informace o skladovacích podmínkách 
Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem. Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. 
Skladujte v souladu s příslušnými národními předpisy. 

8. Omezování expozice/osobní ochranné prost ředky 

8.1. Kontrolní parametry 
Limitní hodnoty expozice 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Seznam TRGS 900 
Hodnota 310 mg/m3  50 ppm(V) 
Maximální mez: 1(I);   Stav: 05/2013 
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2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Seznam Directive 2000/39 EG 
Hodnota 308 mg/m3  50 ppm(V) 
Stav: 12/2009 

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Hodnota-typ DNEL 
Referenční skupina Pracovníci (profesionální) 
Doba expozice Dlouhodobý 
Cesta expozice Dermální expozice 
Způsob účinku systémový účinek 
Koncentrace  65   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ DNEL 
Referenční skupina Pracovníci (profesionální) 
Doba expozice Dlouhodobý 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku systémový účinek 
Koncentrace  310   mg/m3 
                           
Hodnota-typ DNEL 
Referenční skupina Spotřebitelé 
Doba expozice Dlouhodobý 
Cesta expozice Dermální expozice 
Způsob účinku systémový účinek 
Koncentrace  15   mg/kg/d 
                           
Hodnota-typ DNEL 
Referenční skupina Spotřebitelé 
Doba expozice Dlouhodobý 
Cesta expozice inhalativně 
Způsob účinku systémový účinek 
Koncentrace  37,2   mg/m3 
                           
Hodnota-typ DNEL 
Referenční skupina Spotřebitelé 
Doba expozice Dlouhodobý 
Cesta expozice Orální expozice 
Způsob účinku systémový účinek 
Koncentrace  1,67   mg/kg/d 
                           

Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Hodnota-typ PNEC 
Typ sladkovodní 
Koncentrace  19   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Mořská voda 
Koncentrace  1,9   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Podmínky sporadické release 
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Koncentrace  190   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ čistírny odpadních vod (ČOV) 
Koncentrace  4168   mg/l 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ Sladkovodní sediment 
Koncentrace  70,2   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ slané sediment 
Koncentrace  7,02   mg/kg 
                           
Hodnota-typ PNEC 
Typ země 
Koncentrace  2,74   mg/kg 
                           

8.2. Omezování expozice 
Omezování expozice 

Proveďte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti. Všude kde je to proveditelné, by 
to mělo být zajištěno místním odsáváním nebo dobrým větráním. Nepostačuje-li to k udržení 
koncentrace par rozpouštědel pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použit vhodný dýchací 
přístroj. 

Ochrana dýchacích orgán ů - Poznámka 
Při uvolňování mlhy z rozprašování nebo aerosolu použijte vhodný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí a 
ochranný oděv. Doporučený typ filtru: Kombinovaný filtr: A2-P2 (EN 141, 143, 371) 

Ochrana rukou 
Ochranné rukavice vyhovující EN 374. 
Materiál rukavic 
Vícevrstvé rukavice z 
Vhodný materiál Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk 
Toto doporučení platí pouze pro námi poskytovaný produkt uvedený v bezpečnostním listu a pro námi 
specifikované použití. 
Přesnou dobu průniku lze zjistit u výrobce ochranných rukavic. Tato doba by měla být dodržována. 
Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo chemického průniku vyřazeny a nahrazeny 
novými. 

Ochrana o čí 
Ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN166 

Ochrana t ěla 
Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Před 
pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Forma  kapalný 
Barva  mléčný 
Zápach  příjemný 

pH 
Poznámky data neudána 



Datum revize:  03.12.13 

Obchodní jméno:  Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670 

Datum vydání 03.12.13

Verze:  3 / DE 

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006  

Nahrazuje verzi:  2 / DE 

   

Strana 6(9) 

 

Bod varu 
Hodnota  100 do 195 °C 

Bod vzplanutí 
Hodnota > 60   °C 

Spodní mez výbušnosti 
Poznámky data neudána 

Hustota 
Hodnota  1,013 do 1,013 g/cm3 
teplota  20 °C 

Rozpustnost ve vod ě 
Poznámky plně mísitelná látka 

Teplota vznícení 
Poznámky data neudána 

Doba výtoku 
Hodnota  20 do 30 s 
teplota  20 °C 
Metoda DIN EN ISO 2431 - 3 mm 

10. Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 
 

Žádné podmínky stojící za zvláštní zmínku. 

10.2. Chemická stabilita 
 

Za normálních podmínek stabilní. 

10.3. Možnost nebezpe čných reakcí 
 

Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu. 

10.4. Podmínky, kterým je t řeba zabránit 
 

Horko, plameny a jiskry. 

10.5. Neslučitelné materiály 
 

Neponechávejte v blízkosti oxidačních prostředků, kyselých nebo alkalických látek, aby nedošlo k 
exotermní reakci. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
 

Oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku (NOx), husté černé dýmy. Při dodržení určeného způsobu 
skladování a používání nedochází k rozkladu. 

11. Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických ú čincích 
Akutní orální toxicita (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species krysa 
LD50  5135   mg/kg 

Akutní dermální toxicita (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species krysa 
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LD50  9500   mg/kg 

Akutní inhala ční toxicita (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species krysa 
LC50 > 5   mg/l 
Doba expozice  4 h 
Poznámky Mlha 

Ostatní údaje 
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

12. Ekologické informace 

12.1. Toxicita 
Všeobecné pokyny. 

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

Toxicita pro ryby (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species Pimephales promelas (střevle) 
LC50 > 10000   mg/l 
Doba expozice  96 h 

Toxicita pro Dafnie (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species Daphnia magna (perloočka velká) 
LC50  1919   mg/l 
Doba expozice  48 h 

Toxicita pro řasy (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species Selenastrum capricornutum 
EC50  969   mg/l 
Doba expozice  96 h 

Toxicita pro bakterie (Složky) 

2-metoxymetyl-etoxy-propanol 
Species kal aktivovaný 
EC20 > 1000   mg/l 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
Všeobecné pokyny. 

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

12.3. Bioakumula ční potenciál 
Všeobecné pokyny. 

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

12.4. Mobilita v p ůdě 
Všeobecné pokyny. 

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

Mobilita v pude 
data neudána 
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12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Všeobecné pokyny. 

Nelze použít 

12.6. Jiné nep říznivé ú činky 
Všeobecné pokyny. 

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. 

13. Pokyny pro odstra ňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 
Likvidace zbytku produktu 

Kód odpadu-EAK  080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Kód odpadu-EAK  200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky 

Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením. 
Pokuste se zabránit vniknutí materiálu do kanalizace nebo vodního toku. 

přepracovaný produkt 
Kód odpadu-EAK  080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem 

organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek 

uschlé zbytky 
Kód odpadu-EAK  080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 

080111 

Znečišt ěné obaly 
Kód odpadu-EAK  150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
Vyprázdněte zbytky. 
Prázdné nádoby odevzdejte místnímu recyklačnímu podniku. 
Nimecko: Systém KBS pro plechové obaly 

14. Informace pro p řepravu 

Pozemní p řeprava ADR/RID 
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů. 

Námorní p řeprava IMDG/GGVSee 
Není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů pro lodní a leteckou přepravu. 

14.5. Nebezpečnost pro životní prost ředí 
no 

Letecká doprava 
Není nebezpečným zbožím ve smyslu výše zmíněných předpisů. 

15. Informace o p ředpisech 

15.1. Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo sm ěsi 

  

Třída znečišt ění vod (N ěmecko) 
Třída znečištění vod 
(Německo) 

WGK 1 
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VOC 
VOC (EC)  3,61 % 36,6 g/l 

Netěkavý podíl 
Hodnota [%]  12,5 

16. Další informace 
Zkratky 

ADR - Accord europ‚en sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID - RŠglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA - International Air Transport Association 
IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level 
LOEL - Lowest Observed Effect Level 
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level 
NOEC - No Observed  Effect Concentration 
NOEL - No Observed Effect Level 
OECD - Organisation for Econpmic Cooperation and Development 
VOC - Volatile Organic Compounds 

  
Změny proti poslední verzi budou vysvětleny na okraji (***). Tato verze nahrazuje všechny předchozí 
verze. 
Tento bezpečnostní list obsahuje pouze informace vztahující se k bezpečnosti a nenahrazuje informaci o 
výrobku ani jeho specifikaci. 
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. 
Obsažené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a nejsou proto zárukou určitých 
vlastností. 

 
 


