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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku 
Název: CC-R 1000-čistící přípravek  
Další názvy látky:  

1.2 Použití látky / přípravku 
Určené nebo doporučené použití látky 
(přípravku): 

Čištění a ošetřování  
elastických podlahovin 

1.3 Identifikace výrobce/dovozce 
Obchodní jméno výrobce: CC-Dr. Schutz GmbH, Bonn, Deutschland 
Obchodní jméno dovozce: DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Sídlo: Práče 184, 671 61, okr. Znojmo 
Identifikační číslo : 25531166 
Telefon : +420 515 227 272 

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
2.1. Obecný popis přípravku  
Směs na bázi tenzidů, rozpouštědel, polymerů a vody. 
 
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky 
Chemický název Obsah v 

% 
Číslo 
CAS 

Číslo ES 
(EINECS) 

Klasifikace 
látky 

R-věta 

Neionogenní tenzidy < 5   Xi 41 
Neionogenní tenzidy < 5   Xi 38-41  

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku 
Žádné zvláštní nebezpečí. 
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku 
Žádné zvláštní nebezpečí. 
3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku 
Není pravděpodobné 

3.4 Další údaje 
Není zařazen jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/EG. 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Všeobecné pokyny 
Postižené odvést z místa nebezpečí. Znečištěný, potřísněný oděv odstranit. 
4.2 Při nadýchání 
Postarat se o čerstvý vzduch. 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) 

Datum vydání: 15.10.2005 Strana: 2 ze 6 
Datum revize:   
Název výrobku: CC-R 1000-čistící přípravek 

 
4.3 Při styku s kůží 
Důkladně omývejte velkým množstvím vody. Poté ošetřete reparačním krémem. Při 
potížích (přetrvávající zčervenání apod.) konzultujte s lékařem. 
4.4 Při zasažení očí 
Ihned vymývat široce otevřené oči několik minut čistou tekoucí vodou. Při 
přetrvávajících potížích vyhledat lékaře. Předložit bezpečnostní list. 
4.5 Při požití 
Nevyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa vodou, vypít 2-3 sklenice vody a vyhledat 
ihned lékaře. Předložit bezpečnostní list. Postižené nenechat bez dozoru. 
4.6 Další údaje 
Zvláštní symptomy nejsou známy. Při požití je možná nevolnost a žaludeční potíže, 
popř. podráždění sliznice. V případě výplachu žaludku přidat Dimeticon (odpěňovač). 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 
5.1 Vhodná hasiva 
Suchá hasiva, pěna, vodní mlha, CO2, písek. Hasiva přizpůsobit okolí požáru. 
5.2 Nevhodná hasiva 
Plný vodní proud. 
5.3 Zvláštní nebezpečí 
V případě požáru možný vznik toxických pyrolyse-produktů. 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče 
Splodiny nevdechovat, podle velikosti požáru použít plné vybavení nebo dýchací 
přístroj s uzavřeným okruhem. 
5.5 Další údaje 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
Zamezte kontaktu s očima a dlouhému kontaktu s kůží. Nebezpečí uklouznutí po 
vylitém produktu. 
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí 
Nevypouštějte produkt do povrchových a spodních vod. Nevypouštějte větší 
množství přípravku do kanalizace. V případě úniku místo ohraničte a zamezte 
plošnému rozšíření.  
6.3 Doporučené metody čištění a znehodnocení 
Velký únik přípravku adsorbujte pomocí inertních materiálů ( písek, zemina, piliny, 
pojiva) a tento materiál uložte do kontejnerů určených pro sběr zvláštního odpadu. 
Zbytek nebo malé množství uniklého přípravku nařeďte velkým  přebytkem vody a 
spláchněte do kanalizace. Místo úniku omyjte vodou.   

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ 
LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
7.1 Zacházení 
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem 
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Zamezte styku přípravku s očima a dlouhodobě s kůží. Dbejte pokynů na etiketě. Při 
odborném použití nejsou žádná zvláštní opatření nutná. 
 
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí 
Při odborném použití nejsou žádná zvláštní opatření nutná. 
 
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla 
Držet vzdáleně od zápalných zdrojů – nekouřit. Při použití unikají lehké těkavé 
složky. Při odborném použití nejsou žádná zvláštní opatření nutná. 
7.2 Skladování 
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování 
Uchovávejte v suchých a chladných prostorách, v původních uzavřených obalech 
chráněných před přímým slunečním zářením a před vysokými teplotami. Neskladujte 
v průchodech a na schodech. Skladujte odděleně od potravin, nápojů, krmiv. 
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.  
 
7.3. Specifické použití finálních výrobků 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 
8.1 Expoziční limity 
Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny dle originálu: 
 

Název CAS Konc. v % Max. koncentrace na 
pracovišti 

Ethanol 200-578-6 1-5 50 ppm 
Dipropylenglykolmethylether 252-104-2 1-5 50 ppm 

 
8.2. Omezování expozice 
8.2.1. Omezování expozice pracovníků 
Zamezte styku přípravku s očima a dlouhodobě s kůží. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci se 
postarat o očistu a ošetření kůže. Držet odděleně od potravin a nápojů. 

Osobní ochranné prostředky 
 

Ochrana dýchacích 
cest 

Žádné zvláštní požadavky 

Ochrana očí brýle v případě manipulace s velkým množstvím nebo při nebezpečí 
odstřiku 

Ochrana rukou Při dlouhotrvajícím nebo opakovaném kontaktu ochranné gumové 
rukavice 

Ochrana kůže Žádné zvláštní požadavky 

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí 
Dbát pokynů v návodu k použití, dávkování a upozornění na likvidaci. 

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY - 
PŘÍPRAVKU 

Skupenství (při 20°C): Kapalina  
Barva: Jantarová 
Zápach (vůně): Čerstvý, po citronu 
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Hodnota Ph (při °C): cca 9,5 
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):  
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):  
Bod vzplanutí (°C): > 70 (seta flash closed cup) 
Hořlavost: není hořlavá 
Samozápalnost: není 
Meze výbušnosti:  
horní mez (% obj.): 

není výbušná 

dolní mez (% obj.):  
Oxidační vlastnosti:  
Tenze par (při °C):  
Hustota (při °C):  
Rozpustnost (při °C):  
ve vodě Úplně rozpustná, mísitelná 
v tucích(včetně specifikace oleje):  
Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda: 

 

Další údaje: 
 

 

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
10.1 Podmínky, za kterých je výrobek stabilní 
Přípravek je při běžných podmínkách použití stabilní. 
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit 
Nesměšujte s jinými chemikáliemi. Nevystavujte vysokým teplotám. 
10.3 Materiály, které nelze použít 
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy. 
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
11.1 Popis příznaků expozice 
Vdechováním – žádné příznaky 
Stykem s kůží – může při dlouhotrvajícím kontaktu způsobit odmaštění  
Požitím – při náhodném požití může způsobit podráždění zažívacího ústrojí, bolesti 
břicha. 
 
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví 
Akutní toxicita 
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):  
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-

1): 
 

- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo 
částice (mg.l-1): 

 

- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry 
(mg.l-1): 
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Subchronická - chronická toxicita 

Senzibilizace 
Nemá senzibilizující účinky. 

Karcinogenita 
Pro přípravek nestanoveno, složky nemají karcinogenní účinky. 

Mutagenita 
Pro přípravek nestanoveno, složky nemají mutagenní účinky. 

Toxicita pro reprodukci 
Pro přípravek nestanoveno, složky nemají toxické účinky. 

Další údaje 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU 
12.1 Ekotoxicita 
Toxicita pro ryby, dafnie a řasy nebyla u produktu zkoušena. Nevlévat neředěný do 
spodních a povrchových vod nebo do kanalizace. Při odborném zavedení nízké 
koncentrace do adaptované biologické čističky nelze očekávat žádné porušení 
odbourávací aktivity oživených kalů. Před likvidací většího množství v čistírně 
odpadních vod je nutno si vyžádat souhlas příslušných orgánů. 
12.2 Akutní toxicita pro vodní organismy 

- LC50, 96 hod., ryby 
(mg.l-1): 

 

- EC50, 48 hod., dafnie 
(mg.l-1): 

 

- IC50, 72 hod., řasy 
(mg.l-1): 

 

12.3 Mobilita 

12.4 Persistence a rozložitelnost 
Tenzidy a rozpouštědla jsou biologicky odbouratelná. Polymerní části jsou 
eliminovatelné flokulací nebo adsorbcí v čističce. Produkt samotný nebyl zkoušen. 
12.5 Bioakumulační potenciál 

12.6 Další nepříznivé účinky 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku 

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu 
Likvidaci neprovádět společně s domovním odpadem. Využít vhodné sběrny. Doporučený způsob 
odstranění: malé množství přípravku lze s velkým přebytkem vody spláchnout do odpadní vody. 
 
13.3. Právní předpisy o odpadech 
15 01 02, plastový obal, 0 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
Přípravek nepodléhá předpisům pro přepravu. 
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15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / 
PŘÍPRAVKU 
Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.): 

CC-R 1000-čistící přípravek  
Nemá žádné označení o nebezpečnosti 

 
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: 
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: 

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu: 
R 38 Dráždí kůži 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
16.2. Pokyny pro školení: 
Viz. § 132 a další Zákoníku práce 
 
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože 
specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností 
uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní 
informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za 
technické informace o výrobku. 
 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, 
především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů. 
 
 
Bezpečnostní list vyhotovil:  CC-Dr. Schutz GmbH 
    Dr. Dietmar Hake 

Ředitel výzkumné a vývojové laboratoře 
Hessisch Oldendorf 
Deutschland 
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