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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

 

· 1.1 Identifikátor Produktu 
 

· Jméno Produktu: DermAphex 
· 1.2 Relevantní určené způsoby použití látky nebo směsi  
·  Nedoporučená použití: Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
· Aplikace látky/přípravku: Dezinfekční prostředek na ruce. 

 

· 1.3 Informace o dodavateli bezpečnostního listu: 
· Výrobce: 

Aphex Biocleanse Systems, INC. 
PO Box 190 

Pittsford, NY 14534 USA 
KL: 585-662-5906 
Faxové : 888-772-8828 

 
· Distributor: 
medHaus s.r.o. 
Kačírkova 11, 

158 00, Praha 5 
Telefon: +420 226 202 268 
E-mail: medhaus@medhaus.cz 

· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Česká republika : +420 226 202 268 
Francie (Orfía 24h/24) - Telefon: + 33 (0)1 45 42 59 59 

 
 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 

· Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP : Výrobek není klasifikován podle nařízení CLP 

 

· Klasifikace podle směrnice 67/548/EEC nebo směrnice 1999/45/EC: Nelze použít 
·  Informace o zvláštních nebezpečích pro člověka a životní prostředí: 

Výrobek nemusí být označen z důvodu postupu výpočtu "Všeobecné klasifikace směrnici pro přípravu EU" v 
poslední platné verzi. 

· Systém Klasifikace: 
Klasifikace je v souladu s posledními vydáními seznamů EU a je doplněna údaji o společnosti a zdroji z literatury 

 

· 2.2 Prvky označení 
· Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 : Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
· Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
· Signální slovo (CLP): Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
· Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 

· Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):  
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku  
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí  
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 
nebo 224 915 402 (24 hodin denně) 
 P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování 
· Dodatečné informace: 

Nepožívat 
Označení biocidů (Nařízení 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 A, 
Směrnice 98/8/ES) :  
Jméno: 
Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, Chloridy 
CAS : 68391-01-5 
0,12% m/m 

TP1 
· 2.3 Další Nebezpečnost: 
· Výsledky posouzení PBT a vPvB : 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít.. 
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Jméno Produktu: DermAphex 
 

 Pokračování stránky 1 
 

 

Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
 

· 3.2 Chemická charakteristika: směsi 
· Popis: Směs: Sestává se z následujících komponentů 

 

· Nebezpečné komponenty: 

CAS: 68391-01-5 
EINECS: 269-919-4 

Tato substance je identifikovaná dle SDA Název substance  : 
Benzyl-C12-18-alkyldimethyl, Chloridy 

       C R34;   Xn R21;  N R50 

0,12% 

    Poleptání kůže 1B H314; Toxické pro vodní organismy 1 H400;  Akutní 
Tox. 4 H302; Akutní Tox. 4 H312 

· Doplňkové označení: Plné znění H-vět viz Oddíl 16. 
 
 

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
 

· 4.1 Popis první pomoci: 
· Obecné poznámky: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
· První pomoc při vdechnutí: Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. V případě potíží se poraďte s lékařem. 
· První pomoc při kontaktu s kůží: Produkt nedráždí kůži. 
· První pomoc při kontaktu s očima: Opláchněte otevřené oči pod tekoucí vodou  po několik minut. 
· První pomoc při požití: V případě potíží se poraďte s lékařem. 
· 4.2 Hlavní sympomy a účinky, akutní i opožděné: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
 Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

 
 

Oddíl 5: Protipožární opatření 
 

· 5.1 Vhodná hasiva: 
CO2, pudr nebo vodní sprej. Větší požáry haste  vodním sprejem nebo pěnou odolnou proti alkoholu. 

· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

· 5.3 Pokyny pro hasiče: 
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nevyžadují se žádná zvláštní opatření. 

 
 

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

· 6.1 Opatřeí na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Není požadováno. 
· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zřeďte velkým množstvím vody. 
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Absorbujte materiálem, který váže kapaliny (písek, diatomit, pojidla kyselin, univerzální pojiva, piliny). 
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly : 

Viz oddíl 7 pro informace o bezpečné manipulaci 
Viz oddíl 8 pro informace o osobních ochrnných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro informace o likvidaci. 

 
 

Oddíl 7: Manipulace a skladování: 
 

· 7.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci :  Nejsou nutná žádná zvláštní opatření  
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Jméno Z Produktu: DemAphex 

 
· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek a směsí: 
· Skladování: 
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádná zvláštní opatření. 
· Informace o skladování v jednom skladu: Není požadováno. 
· Další informace o podmínkách skladování: Chránit před mrazem. 
· 7.3 Konečné specifické použití: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

(Suite Z Tá Stránka 2 

 
 

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné pomůcky 
 

· Další informace o návrhu technických zařízení: 
Žádné další údaje,  Viz oddíl 7. 

 

· 8.1 Kontrolní parametry: 
· Složky s mezními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti:: 

Výrobek neobsahuje žádná významná množství materiálů s kritickými hodnotami, které musí být 
monitorovány na pracovišti. 

·  Dodatečné informace: 
Jako podklad pro tvorbu tohoto dokumentu byly použity nejaktuálnější platné seznamy  

· 8.2 Omezování expozice: 
· Osobní ochranné prostředky: 
· Obecná ochranná a hygienická opatření 

Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. 
· Ochrana dýchacích cest: Není vyžadováno. 
· Ochrana rukou: Není vyžadováno. 
· Materiál rukavic: - 
· Ochrana očí: Není vyžadováno. 

 
 

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

· Obecné informace 
· Vzhled: 

Skupenství: Kapaliny 

Barva : V závislosti na Označení Produktu 
 Vůně: Charakteristické 
Práh zápachu: Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

· Hodnota Ph: Nejsou dostupné žádné údaje. 
 

· Změna stavu 

Bod tání: Nejsou dostupné žádné údaje. 
Bod varu: > 93 °C 

 

· Bod vzplanutí: > 93 °C 
 

· Hořlavost (tuhá, plynná): Nelze použít. 

· Teplota vzplanutí: Nelze použít. 
· Teplota rozkladu: Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
· Samovznícení: Produkt není samozápalný 

 

· Nebezpečí výbuchu: Tento produkt nepředstavuje nebezpečí výbuchu 
 

· Meze výbušnosti: 
Dolní: Nejsou dostupné žádné údaje 
Horní: Nejsou dostupné žádné údaje 

· Tlak par při 20 °C: 23 hPa 
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Jméno Z Produktu: DermAphex 

 
 

 

· Hustota při 20 °C: 1 g/cm ³ 
· Relativní hustota: Nejsou dostupné žádné údaje 
· Hustotapáry: Nejsou dostupné žádné údaje 
· Míra vypařování : Nejsou dostupné žádné údaje 

 

· Rozpustnost v/směsitelnot s: 

Voda: Plně rozpustný 
 

· Rozdělovací koeficient (N-oktanol/voda): Nejsou dostupné žádné údaje 
 

· Viskozita 

Dynamická: Nejsou dostupné žádné údaje 
Kinematická: Nejsou dostupné žádné údaje 

· 9.2 Ostatní informace: Žádné relevantní informace k dispozici. 

(Suite Z Tá Stránka 3 

 

 
 

Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
 

· 10.1 Reaktivita: Neuvedeno 

· 10.2 Chemická stabilita: 
· Termický rozklad / podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Nedochází k rozkladu při použití v souladu se 
specifikacemi. 
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Není známá žádná nebezpečná reakce. 
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Žádné relevantní informace k dispozici. 
· 10.5 Neslučitelné materiály: Žádné relevantní informace k dispozici. 
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. 
 

 

Oddíl 11: Toxikologické informace 
 

· 11.1 Informace o toxikologických účincích : 
· Akutní toxicita: 
· Primární dráždivý účinek: 
· Na kůži: Žádné dráždivé účinky. 
· Na oči: Žádné dráždivé účinky. 
· Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky. 
· Další toxikologické informace: 

Výrobek nepodléhá klasifikaci podle výpočtové metody Všeobecných klasifikačních směrnic EU pro přípravky v 
posledním platném znění 
Při použití a manipulaci v souladu se specifikacemi, výrobek nemá žádné škodlivé účinky dle našich zkušeností a 
informací, které nám byly poskytnuty. 

 

Oddíl 12: Ekologické informace 
 

· 12.1 Toxicita 

· Toxicita pro vodní prostředí: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
· 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: Další relevantní informace nejsou k dispozici.. 
· Ostatní ekologické indikace: 
· Označení Obecné: Obecně neohrožuje vodu. 
· 12.5 Výsledky posouzení PBT aVPvB 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít. 
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
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Jméno Z Produktu: DermAphex 
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Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
 

· 13.1 Metody nakládání s odpady: 
· Doporučení: Menší množství je možné zlikvidovat společně s domovním odpadem. 

 

· Nevyčištěné obaly: 

· Doporučení: Likvidace musí být provedena podle úředních předpisů 
· Doporučené čistící prostředky: Voda, případně čistícími prostředky. 

 
 

Oddíl 14: Informace pro přepravu 
 

· 14.1 UN číslo 

· ADR, ADN, IMDG, IATA Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
 

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

· ADR, ADN, IMDG, IATA Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
 

· 14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu 
 

· ADR, ADN, IMDG, IATA         Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
 · Class   

· 14.4 Obalová skupina 

· ADR, IMDG, IATA Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu 
 

· 14,5 Nebezpečí pro životní prostředí: 
· Látka znečišťující mořské prostředí: Ne 

 

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  
PoužitíaŘeditel Nepoužije se. 

 

· 14.7 Hromadná přeprava posle přílohy II úmluvy 
MARPOL a předpisu IBC      Nepoužije se. 
· "Vzorová nařízení" Organizace spojených národů: - 

 

 
 

Oddíl 15: Informace o předpisech 
 

· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno 
 

 

Oddíl 16: Další informace 

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska 
požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako 
záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 

 

H302   Zdraví škodlivý při požití. 
H312   Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H314   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H400   Vysoce toxický pro vodní organismy. 

  

R21       Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. 
R34 Způsobuje popáleniny. 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

 


