
Rémcové kupni smlouva 5. 2017/10/20

uzaVrené (116 § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni,

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany:

1. kupujicim:

a

nézev: Fakultni nemocnice Hradec Krz'llové

sidlo: Sokolskzi 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové
161: 00179906
DIC: CZ00179906
bankovni spoj eni: éeské spof'itelna, a.s., Praha

5. 1'1. 24639511/0710
zastoupeny:

(déle jen ,,kupujici“)

2. prodévajicim:

prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c.,

reditelem

nézeV: PENTHA, s.r.0.

sidlo: Zdarilé 817/8, 140 00 Praha 4
161: 45539740
DIC: CZ 45539740

KB a.s., Poboéka Praha Centrum, Expozitura Chodov

5. 1'1. 143402-111/0100
Ing. Janem Friedem, jednatelem

V Obchodnim rejstriku vedeném u Méstského soudu V Praze, odd C,

Vloika 38873

bankovni spoj eni:

zastoupeny:

zapsané(}'l) V OR

(déle jen ,,prodévajici“)

1. Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zévazek proda’wajiciho dodévat kupujicimu na zékladé diléich kupnich

smluv spotrebni materiél pro provoz 2 ks mycich a dezinfekénich pfistroj speci kovany V Priloze 6. 1

této smlouvy (déle jen ,,Zboii“), déle prevést Vlastnické prévo k tomuto zboii na kupujiciho a zévazek
kupujiciho rédné dodané zboii od prodz'wajiciho prevzit a zaplatit mu sjednanou kupni cenu.

2. Tato smlouva se uzaviré V souladu se zadévaci dokumentaci kupujiciho 26 due 7. 9. 2017, a to na
zékladé Vysledku nadlimitni verejné zakézky s nézvem ,,FN Hradec Krélové — myélq néstroj “, zadané

V oteVreném fizeni (116 § 56 Zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni verejnych zakézek, V platném znéni,

pod evidenénim éislem: Z2017—010556, a déle V souladu s nabidkou prode'wajiciho ze dne 17.10.2017,

které je nedilnou souéésti této smlouvy.

2. Uzavira’mi d éich kupnich smluv

1. Diléi kupni smlouvy budou uzaVirény dle potfeb kupujiciho na zékladé diléich objednévek, které budou
predéwény prodévajicimu V pracovni dny od 6,30 hod. do 15,00 hod., a to pisernnou formou

prostrednictvim elektronické po§ty, faxu, elektronického objednévkového systému, ve Vyjimeéném

pripadé mohou byt predény telefonicky. Diléi objednévka kupujiciho musi presné speci kovat druh,
mnoistvi a popf. baleni zboii.

2. Prodéwajici neprodlené pisemné potvrdi prijeti objedne'wky. Toto potvrzeni 56 pro 1'16e této smlouvy

povaiuje za p jeti névrhu diléi kupni smlouvy. Névrh diléi kupni smlouvy se déle povaiuje za pfijat}?

proda’wajicim, pokud kupujicimu nebude na zékladé uéinéné diléi objednévky téhoi dne doruéeno ze
strany prodévajiciho pisemné odmitnuti celého objednaného plnéni 6i jeho vybrané éésti.

3. Kontaktnirni daj i prodévajiciho pro p jiméni diléich obj ednévek jsou:
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email:

0

Kontaktnimi I'lda'i ku u‘iciho 'sou:

0 email:

0 tel:

3. Kupni cena a platebni podminky

Kupujici se zavazuje prodévajicimu zaplatit za pfevzaté zboii dohodnutou kupni cenu ve Vy§i podle

ceniku zboii, ktery je Pf ohou (3.1 této smlouvy.

Tato kupni cena je maximélni, nejvyée pfipustné a obsahuje ve§keré néklady prodévajiciho (dopravné,

balné, pojiéténi apod.). Zména kupni ceny je p 'pustné pouze se zékonnou zménou vyée DPH, a to

pouze ve V3'I§i ji uréené.

Uhrada kupni ceny bude kupujicim provédéna bezhotovostm’m pfevodem na bankovni éet

prodévajiciho a to na zékladé da ového dokladu — faktury vystaveného prodévajicim na zékladé

dodaciho listu. Fakturace bude provédéna VZdy po potvrzeni dodaciho listu dle jednotliVé diléi kupni

smlouvy.

Da ovy doklad — faktura musi obsahovat veékeré néleiitosti stanovené zékonem 6. 23 5/2004 Sb., 0 dani
z pfidané hodnoty, V platném znéni, a daléimi platnymi da ovjlmi a éetnimi pfedpisy, Véetné § 435

odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné

uveden odkaz na tuto kupni smlouvu, nézeV vefejné zakézky a evidenéni éislo vefejné zakézky;

prohlééeni prodévajiciho, 26 kc dni vystaveni faktury neni veden V registru nespolehlivych plétc dané z

pfidané hodnoty; soupis p 'loh; razitko a podpis osoby oprévnéné k vystaveni da ového dokladu.

Nebude—li faktura obsahovat veékeré pfedepsané néleiitosti éi bude—li trpét j inymi vadami, je kupujici
oprévnén takovou fakturu prodévajicimu ve lh té splatnosti vrétit, pfiéemi V tomto pfipadé se kupujici

nedostane do prodleni s hradou kupni ceny. Nové 1h1°1ta splatnosti, co do poétu dn1°1 nikoli kratéi n62

lh ta p vodni, poéne béiet prokazatelnym doruéenim opravené éi nové vystavené faktury kupujicimu.

Splatnost faktury éini 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruéeni kupujicimu. Platebni povinnost

kupujiciho se povaiuje za splnénou dnem, kdy je p 'sluéné ééstka odepséna z bankovniho étu

kupujiciho ve prospéch bankovniho étu prodévajiciho.

Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uji prostfednictvim bankovniho spojeni uvedeného

V zéhlavi této smlouvy. Prodz'wajici prohlaéuje, ie uvedené éislo jeho bankovniho I'létu spl uje

poiadavlq dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a jedné se 0

zvefejnéné éislo I'létu registrovaného plétce dané z p dané hodnoty.

Prodéwajici prohla§uje, 26 kc dni uzavfeni této smlouvy neni veden V registru nespolehlivjlch plétc

dané z pfidané hodnoty a ani mu nej sou znémy iédné skuteénosti, na zékladé kterych by s nim spre'wce
dané mohl zahéj it fizeni o prohlé eni za nespolehlivého plétce dané (116 § 1063 zékona é. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni.

Kupujici, jako p 'jemce zdanitelného plnéni, j e oprévnén, V pfipadé, ie prodévajici j e V okamiiku

uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivych plétc dané z pfidané hodnoty, uhradit
ééstku odpovidajici Vy§i dané z pfidané hodnoty na I'léet spre'wce dané za prodz'wajiciho. Uhrazeni ééstky

odpovidajici Vy§i dané z pfidané hodnoty na éet sprévce dané za prode’wajiciho bude povaiovéno

V tomto rozsahu za splnéni zévazku kupujiciho uhradit sjednanou cenu prodévajicimu.

V pfipadé, kdy by do§10 kpoklesu ceny zboii na trhu nebo ke sniieni vyée hrady zboii zdravotni
pojiét’ovnou, zavazuji se smluvni strany vstoupit do jednéni tykajiciho se pravy kupni ceny.

4. Dodaci podminky

Kupujici objednéVé zboii u prodévajiciho podle svych aktuélnich potfeb.
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Prodéwajici se zavazuje dodat kupujicimu obj ednané zboii do mista plnéni ve lh té do 3 pracovnich dn1°1
od vystaveni diléi obj ednévky kupujicim.

Prodéwajici se déle zavazuje dodévat kupujicimu zboii V mnoistvi a druhovém sloieni podle diléich

objednévek kupujiciho uéinénych V souladu s podminkami této smlouvy.

Prodéwajici bude p0 celou dobu platnosti této smlouvy dodéwat zboii se stejnymi kvalitativnimi

Vlastnostmi.

Prodéwajici se déle zavazuje dodévat kupujicimu zboii, jehoi minimélni expiraéni doba ode dne dodéni
éini minimélné 12 mésic .

Prodéwajici se déle zavazuje po dobu trvémi prvnich 6 mésic od nabyti i'léinnosti této smlouvy

poslqtovat kupujicimu informaéni a metodickou podporu, a to do 1 hodiny od nahlééeni kupujicim
(minimélné formou telefonniho hovoru), z d vodu zaji§téni plynulosti provozu a prevence neiédoucich
pfihod.

Mistem plnéni j e Fakultni nemocnice Hradec Krélové, oddéleni centrélni sterilizace, Sokolské 581, 500

05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové.

Vlastnické prévo ke zboii a nebezpeéi vzniku ékody pfechézi z prodévajiciho na kupujiciho V okamiiku
pfevzeti zboii proti podpisu dodaciho listu oprévnénou osobou kupujiciho.

Kaidé dodévka zboii bude vybavena dodacim listem. Prodévajici je povinen vystaVit a pfedat

kupujicimu kromé dodaciho listu V listinné podobé i dodaci list V elektronické podobé, vyiaduje—li to
kupujici.

Kupujici neni povinen zboii pfevzit, zejména pokud prodéwajici nedodé Zboii V objednaném mnoistvi

nebo druhovém sloieni, pokud zboii nebude V pfedepsané kvalité a jakosti nebo bude zboii poékozené,
nebo prodévajici nedodé doklady nutné kpfevzeti a fédnému uiivéni zboii. Nepfevzetim zboii dle

tohoto odstavce neni kupujici Vprodleni s pfevzetim zboii éi hradou kupni ceny. Prodéwajici mé

vtakovém pfipadé povinnost dodat bez zbyteéného odkladu zboii nové, V souladu s objednévkou

kupujiciho. Nérok kupujiciho na smluvni pokutu a néhradu ékody V pfipadé prodleni prodévajiciho
s dodénim zboii neni timto ustanovenim dotéen.

Kupujici neposkytuje Zélohové platby.

5. Odpovédnost za vady zboii

Zéruéni doba odpovidé dobé exspirace, tj. datu pouiitelnosti, uvedeném na obalu.

Kupujici mé Wiéi proda'wajicimu tato préva z odpovédnosti za fédné reklamované vady zboii:

a) prévo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad zboii,

b) prévo na Vyménu vadné diléi dodék zboii,

c) prévo na poslqtnuti pfiméfené slevy z ceny zboii odpovidajici rozsahu reklamovanych vad zboii.

Prodéwajici je povinen vyfidit reklamaci podle (:1. 5 bodu 2. do 30 (1a od jejiho doruéeni, nesjednaji—li

smluvni strany néco j iného.

6. Smluvni sankce

Kupujici si vyhrazuje pra’wo pfi Véasném nedodéni poiadované poloiky éi nepfijeti objednévlq na

poiadovanou poloiku tuto nakoupit na volném trhu od jiného dodavatele za cenu na volném trhu
obvyklou. Prodévajici je povinen uhradit kupujicimu rozdil mezi kupni (vefejnou soutéii vysoutéienou)

cenou a cenou uhrazenou za nékup na volném trhu. Nérok kupujiciho na néhradu ékody neni timto

ustanovenim dotéen.

V pfipadé prodleni prodévajiciho s dodénim zboii, éi s dodénim néhradniho zboii pfi reklamaci vad

Zboii kupujicim, je kupujici oprévnén i'létovat prodz'wajicimu smluvni pokutu ve vyéi 0,025% 2 ceny
nedodaného zboii za kaidy i zapoéaty den prodleni. P prodleni kupujiciho s hradou faktury nebude



kupujicimu ze strany prodz'wajiciho pozastaveno diléi plnéni a prodleni nebude povaiovéno za podstatné
poruéeni smlouvy kupujicim.

V pfipadé prodleni prodévajiciho s poslqtnutim infonnaéni a metodické podpory V dobé trvéni prvnich

6 mésic 0d nabyti éinnosti této smlouvy, V souladu se zadévaci dokumentaci kupujiciho 26 due
21. 9. 2016, je kupujici oprévnén étovat prode'wajicimu smluvni pokutu V6 vyéi 200,— Ké za kaidou

zapoéatou hodinu prodleni 0d nahlé§eni kupujicim.

fipadé Vyskytu rozporu mezi kValitou zboii Z odsouhlaseného testovéni zboii na kliniclq'lch

pracovi§tich vrémci béiného provozu a mezi kvalitou dodévaného Zboii, V souladu se zadévaci
dokumentaci kupujiciho ze dne 21. 9. 2016, j e kupujici oprévnén I'létovat prodévajicimu smluvni pokutu

ve léi 20.000; KC“: 23 diléi dodéVku.

Smluvni pokuta bude vyl'létovéna samostatnym da ovym dokladem, splatnost smluvni pokuty éini 30
dni ode dne doruéeni da ového dokladu povinné smluvni strané.

7. Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran a

éinnosti dnem jejiho uvefejnéni vregistru smluV, pfiéemi nahrazuje V§echny pfedchozi dohody

pisemné éi stni.

Tato smlouva je uzavfena na dobu neuréitou.

Prodéwajici na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnosti (116 § 1765 odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéanského zékoniku, V platném znéni.

Mimo pfipady poddodévek dle zékona é. 134/2016 Sb., 0 zada'wéni vefejnych zakézek, V platném znéni,

se pro 1'16e této smlouvy vyluéuje postoupeni smlouvy (116 § 1895 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského
zékoniku, V platném znéni, tedy proda’wajici neni oprévnén postoupit SVé préva a povinnosti Z této

smlouvy nebo jeji éésti tfeti osobé.

Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna tuto smlouw vypovédét pisemnou lpovédi i bez uvedeni

d VOdu doméenou druhé smluvni strané. Vypovédni lh ta ze strany kupujiciho éini 6 mésic a poéiné
béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, V némi byla vypovéd’ doruéena druhé
smluvni strané. Vypovédni lh ta ze strany prodévajiciho je moiné nejdfive p0 uplynuti 48 mésic , éini

6 mésic a poéina’t béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice nésledujiciho p0 mésici, V némi byla

VVpOVéd’ doruéena druhé smluvni strané.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, pfipadnych dodatkfl uzavfenych k této smlouvé,
daléich smluV na smlouvu navazujicich, jakoi i s uvefejnénim daléich aspekt tohoto smluvniho vztahu.

Kupujici je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit V pfipadé Vyslqtu tfi a Vice pfipad podstatného

poruéeni této smlouvy (tzn. V pfipadé Vyskytu tfi a Vice r znjlch, tfi a Vice shodnych éi dvou shodnych a
daléiho jednoho odliéného pfipadu podstatného poruéeni této smlouvy), kterymi se zejména rozumi:

a) nikoli Véasné realizace diléi dodék zboii nebo nedodéni kompletni diléi dodévky zboii,

b) reklamace Vice me? 5% objemu dodaného zboii z d vodu jeho nekvality V rémci jedné

diléi dodévky zboii (pro éely tohoto ustanoveni se za nekvalitni zboii povaiuje zboii, které
nespl uje kritéria poiadované kvality dle vyée uvedené zadévaci dokumentace vefejné zakézky).

c) nevyfizeni kupujicim fédné uplatnéné reklamace zboii ve lh té a zp sobem dle podminek této

rémcové kupni smlouvy.

Prodéwajici neni oprévnén postoupit pohledévku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného

souhlasu kupujiciho.

V pfipadé, Ze mezi smluvnimi stranami dojde V souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazuji se
smluvni strany k jeho vyfe§eni srnirnou cestou. Pokud tim nedojde k vyr‘eéeni sporu, bude spor feéen u

Vécné a mistné p 'sluéného soudu V Ceské republice
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Smlouva a Véechny vztahy 5 Hi souvisejici se fidi éeskym prévnim fédem, zejména zékonem 6. 89/2012

Sb., obéanskym zékonikem, v platném znéni.

Ve§keré zmény a dopl ky smlouvy lze provést pouze pisemné postupné éislovanymi dodat,

podepsanymi oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, p éemi kupujici obdrii dvé

vyhotoveni a prodévajici obdrii jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si smlouvu pfeéetly, s jejim znénim souhlasi a na d kaz toho pfipojuji

jejich oprévnéni zéstupci své Vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha 6. 1: Speci kace zboii — cenik

V Hradci Krélové due 5. 3. 2018 V Praze due 1. 12. 2017

la kupujiciho: Za prodzivajl’ciho:

Fakultni nemocnice Hradec Krélové PENTHA, s.r.o.

prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c. Ing. Jan Fried

feditel jednatel



5.4.1. Pf‘ oha 5.1 k RAMCOVE SMLOUVE na nz’lkup mycich a dezinfekém’ch prostf‘edk

CENiK

ICena za myci a dezinfekénl' prostfedky na oba nabl'zené ZP za 4 kalendéfm’ roky. Kaidy kalendéfnl'

rok mé 52 kalendéfnl'ch tydnl'] se shodm'Im mycim vytl'ienl'm. Kaidy nové pofizovany myci a

dezinfekénl' automat za tento kalendéfnl' tyden provede 36 myCI'ch cykll‘] na chirurgické néstroje, 18

myCI'ch cykll‘] na laparoskopické néstroje.

Nabl'dkové cena v Ké bez DPH 659 000’-

DPH v Ké 138 000,-

Nabl'dkové cena v Ké véetné DPH 739 390’-

Spotfebnim materizilem se pro 1'16e Rémcove’ kupni smlouvy rozumi doporuéene’ myci a dezinfekéni

prostfedky pro provoz 2 ks mycich a dezinfekénich automat :

Neodisher MediClean Forte

baleni 10 1

cena baleni 2 007,— Ké bez DPH

Neodisher N

baleni 12 kg

cena baleni 2 232,— Ké bez DPH

Speci kace zboii j e bliie popsa’ma V bezpeénostnich listech, které jsou souéésti této Pfilohy.



BEZPECNOSTNl LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 63. 1907/2006)

Datum wdéni / verze 6.: 22. 11. 2012 / 0.0 Strana: 1 /7

Nézev mobku: neodisher MediClean forte

ODDiL 1: ldentifikace létkylsmési a spoleénosti/podniku

1.1 ldentifikétor vyrobku
Identi kétor Wrobku: neodisher MediClean forte

Dalsi nézw: Nej sou uvedeny

Registraéni éislo: Neni aplikovéno pro smés

1.2 Pfisluéné uréené pouiiti létky nebo smési a nedoporuéené pouiiti

Uréené pouiiti: Cistici prostredek.

Uréeno pro odborné/pr myslové pouiiti.

Nedoporuéené pouiiti: Nej sou znémy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Misto podnikzini nebo sidlo: Miihlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: +49 40 789 60 0

Fax: +49 40 789 60 200
Jméno nebo obchodni jméno: BMT Medical Technology s.r.o.

Misto podnikzini nebo sidlo: Cejl 50, 656 60 BRNO

Identi kaéni éislo: 46346996

Telefon: +420 545 537 347

Fax: +420 604 284 161
Jméno nebo obchodni jméno odborné zpl‘isobilé osoby EKOLINE, s.r.o. Brno

odpovédné za wpracovéni bezpeénostniho listu:

Misto podnikzini nebo sidlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ

Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707

E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonnl CISIO pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepr‘etriité sluiba)

Klinika nemoci z povoléni , Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDiL 2: ldentifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace létky nebo smési

Smés neni klasi kovéna jako nebezpeéné ve smyslu zékona é. 350/2011 Sb.

Pfi dodrieni pokyn k pouiiti nemé nebezpeéné uéinky na zdravi élovéka a iivotni prostredi.

Plny text Vsech klasi kaci, standardnich Vét o nebezpeénosti a R-Vét j e uveden V oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni
Obchodni nézev: neodisher MediClean forte

Nebezpeéné létky: -

Vystrainy symbol nebezpeénosti: -

R-Véty: -

S-Véty: -

Dopl ujici informace na stitku: Pro profesionélni uiivatele je na poiéda’mi k dispozici bezpeénostni list

2.3 Daléi nebezpeénost

K datu whotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsaiené létky zafazeny na kandidétské listiné (seznam SVHC

létek) pro zafazeni do prilohy XIV narizeni REACH.

ODDiL 3: Sloienilinformace o sloikéch

3.1 Létky

Produkt je smési Vice létek.
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3.2 Smési
Koncentrace / Indexové éislo

Identi kétor vyrobku rozmezi Cislo CAS Klasi kace
koncentrace Cislo ES

, . . . Acute Tox. 4; H302

2:2
-1m1nodlethanol 603-071-00-1

Xn; R22-48/22 STOT RE 2; H373
(c' REACH 01' 1 ’ 5 % “1'42'2 Xi- R38-41 Skin Irrit 2- H315
2119488930-28) 203-868-0

Eye Dam. 1; H318
Fosforeén kyselina, _
smésné estery s 7 0 _ _ ._ . .
butylalkoholem a

1 5 A) 84962 20 9 X1, R36 Eye km. 2, H319
284-716-0

ethylenglykolem

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnutz': Newiaduji se iédné zvléstni opatfeni.

Styk s k il’: Pfi styku s k ii omyjte velkym mnoistvim vody.

Styks okem: Dostane-li se Vém produkt do 061', ihned wpléchnéte vodou otevfené oéni Viéko. Pfi Wskytu

potiii nebo stzilych potiiich whledejte oéniho lékafe.

Poz'itl': D kladné wpléchnout usta vodou. Pfi trvajicich potiiich whledat lékafe.

4.2 Nejd leiitéjéi akutni a opoidéné symptomy a uéinky
Nej sou znémy.

4.3 Pokyn tyrkajici se okamiité lékarské pomoci a zvléétniho oéetreni
Symptomatické zachézeni.

ODDiL 5: Opatreni pro haéeni poiéru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: voda, péna, hasici prések, oxid uhliéity.

Nevhodné hasiva: nej sou znémy.

5.2 Zvléétni nebezpeénost vyplajici z létky nebo smési
Zédné zvléstni opatfeni nej sou poiadovéna.

5.3 Pokyny pro hasiée
V pfipadé poiéru pouiit dychaci pfistroj nezévisly na okolnim vzduchu (EN 137).

ODDiL 6: Opatreni v pripadé néhodného L'Iniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz ochranné opatfeni pod oddily 7. a 8.

6.2 Opatreni na ochranu iivotniho prostredi

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tok .

6.3 Metody a materiél pro omezeni L'miku a pro éiéténi

Zachytit pomoci materiélu, ktery Véie kapalinu (pisek, kfemelina, pojivy kyselin, univerzélni pojiva). Zneéistén}?

materiél uloiit do nédob pro sbér odpadu. Vhodny material k zfedéni nebo neutralizaci: voda.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéi ustanovenimi oddil 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDiL 7: Zachézeni a skladovéni

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachézeni

Zamezit kontaktu s kuii a oéima. Po skonéeni préce si d kladné umyt ruce a obliéej vodou a mildlem. Pfi préci

nejist, nepit, nekou t.
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovéni létek a smési véetné nesluéitelnYch létek a smési
Nevyiaduji se iédné specialni technicka ochranné opatfeni.

7.3 Specifické koneéné l Specifické koneéné pouiiti

Speci cké pouiiti je uvedené V navodu na pouiiti na stitku obalu Wrobku nebo V dokumentaci k Wrobku.

ODDiL 8: Omezovéni expozice / osobni ochranné prostf'edky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry létek jsou stanoveny v nai‘izeni vlédy é. 361/2007 Sb., ve znéni ozdéjsich pf‘edpis

Létka CAS PEL/NP13(-P Pozmimky
Faktor prepoctu

(mg/m ) na ppm

Diethanolamin 1 1 1-42-2 5 / 10 P 0,232
Poznamka P - u latky nelze wlouéit zavainé pozdni uéinky.

Limitni expoziéni hodnoty na pracoviéti podle smérnice é. 2006/15/ES , nejsou uvedeny

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expoziénich testl‘i nej sou stanoveny ve vyhlésce é. 432/2003 Sb.

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nej sou k dispozici.

8.2 Omezovéni expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateéné Vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouiivajici osobni ochranné pom cky.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek V ovzdusi pracovist’ a speci kaci ochrannych pom cek stanovi

pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnik . Prévnické a fyzické osoby podnikajici

maji povinnost méfenim zjist’ovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek V ovzdusi pracovist’ a zafazovat

pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individuélni ochranné opati‘eni véetné osobnich ochrannjlch prosti‘edk

Nafizeni Vlady é. 495/2001 Sb. zaVadi smérnici ES 6. 89/656/EHS, na zeni Vlady 63. 21/2003 Sb. zavadi smérnici

ES 6. 89/686/EHS, proto veskeré pouiivané osobni ochranné pom cky musi byt V souladu s témito nafizenimi.

Ochrana oéi a obliéeje: Neni poiadovano.

Ochrana k ie: Ochrana rukou:

Neni poiadovano.

Jiné ochrana:

Neni poiadovano.

Ochrana dychacich cest: Neni poiadovano.

Tepelné nebezpeéi: Neni.

8.2.3 Omezovz’mi expozice iivotniho prostf‘edi

Viz zakon é. 201/2012 Sb. 0 ochrané ovzdusi;

Viz zakon é. 254/2001 Sb. 0 vodach, ve znéni pozdéjsich pfedpis .

ODDiL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1 lnformace o zékladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Zluta kapalina
Zépach: Charakteristick}?

Prahové hodnota zapachu: Data nej sou k dispozici

pH Cca 10,3 pf‘i 20 °C

Bod tani / bod tuhnuti: Data nej sou k dispozici

Poééteéni bod varu a rozmezi bodu varu: Data nej sou k dispozici

Bod VZplanuti: Nepouiiteln}?

Rychlost odpafovéni: Data nej sou k dispozici

Hoflavost (pevné latky, plyny): Data nej sou k dispozici

Homi/dolni mezni hodnoty ho avosti Data nej sou k dispozici

nebo Wbusnosti:

Tlak pary: Data nej sou k dispozici



BEZPEéNOSTNi LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 63. 1907/2006)

Datum wdani / verze 6.: 22. 11. 2012 / 0.0 Strana: 4/7

Nazev mobku: neodisher MediClean forte

Hustota pary: Data nej sou k dispozici

Relativni hustota: Data nej sou k dispozici

Rozpustnost ve vodé: Velmi dobre rozpustny pri 20 °C

Rozdélovaci koe cient: n—oktanol/voda: Data nej sou k dispozici

Teplota samovzniceni: Data nej sou k dispozici

Teplota rozkladu: Data nej sou k dispozici

Viskozita: Data nej sou k dispozici

Vybusné Vlastnosti: Data nej sou k dispozici

Oxidaéni Vlastnosti: Data nej sou k dispozici

9.2 Daléi informace

I Data nej sou k dispozici I

ODDiL 1o: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nej sou znamy reaktivni latky, s nimii by produkt mohl prij it do styku béhem pfepravy, skladovéni a pouiivani.

10.2 Chemické stabilita
Za béinych podminek okolniho prostredi pri skladovéni a manipulaci je stabilm’.

10.3 Moinost nebezpeénych reakci

Nebezpeéné polymerizace nevznika.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabrénit

Nevyiaduji se iédné zvlastni preventivni opatfeni.

10.5 Nesluéitelné materiély
Nej sou znamy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nej sou znamy.

ODDiL 11: Toxikologické informace

11.1 lnformace o toxikologicch uéincich
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Akutni toxicita, orélni LD50: wpoéitany > 10 000 mg/kg bw.
- LD50,0fé1ni, potkan (mg.kg"): 676 (2,2'—iminodiethanol)

> 2 000 (Fosforeéna kyselina, smésné estery s

butylalkoholem a etylenglykolem)
- LD50, dermalni, krélik (mg.kg'l): 8 328 (2,2'-iminodiethanol)
- LC50, inhalaéni, potkan (n'l): Data nej sou k dispozici

Dréidivost

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Ziravost
Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Senzibilizace

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Toxicita opakované dévky

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Mutagenita

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Dalsi informace

Nej sou uvedeny.
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ODDiL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Tf‘ida ohroieni vod (WGK) = 1, mirné ohroiuje vodni prostfedi.
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l'l): Data nej sou k dispozici
- EC50,48 hod., koryéi (mg.l'l): 110 Daphnia magna (2,2'-iminodiethanol)
- IC50, 72 h0d., fasy (mg.l'l): 75 Scenedesmus sp. (2,2'-iminodiethanol)

12.2 Perzistence a rozloiitelnost

Povrchové aktivni latky obsaiené V produktu jsou v souladu s kriterii rozloiitelnosti podle Narizeni Rady (ES)

6. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organ m élensch stat a

budou poskytnuty na vyiadani pf‘islusnych organ .

12.3 Bioakumulaénipotenciél

2,2'—iminodiethanol: 10g Pow = - 1,43.

12.4 Mobilita v p dé
Data nej sou k dispozici.

12.5 Vilsledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neni klasi kovana jako PBT nebo VPVB.

12.6 Jiné nepriznivé uéinky
Data nej sou k dispozici.

ODDiL 13: Pokyny pro odstra ovéni

13.1 Metody naklédéni s odpady
Katalogové éisla druh odpadu zafazuje uiivatel na zakladé pouiité aplikace Wrobku a dalsich skuteénosti.

Nesmi se odstra ovat spoleéné s komunalnimi odpady. Newlévat do kanalizace.

Doporuéen}? kéd odpadu: 20 01 30 Detergenty neuvedené pod éislem 20 01 29

Obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z éisténi: 15 02 03 Absorpéni éinidla, ltraéni materialy, éistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod

éislem 15 02 02

Doporuéeny zp sob adstranénipro pra’vnicke’ osoby a zické osoby aprdvnéné kpodnika'm':

Nepouiity Wrobek a zneéistény obal uloiit do oznaéenjlch nadob pro sbér odpadu a oznaéen}? odpad pfedat

k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované rmé), ktera ma opravnéni k této éinnosti.

Doporuéené odstranéni Wrobku nebo obalu: Vyrobek recyklovat, pokud je t0 moiné, nebo spalovat

ve schvaleném zafizeni. Kompletné wprazdnén}? obal m ie byt znovu pouiit.

Prévni predpisy o odpadech
Zékon é. 185/2001 Sb. 0 odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis . Jestliie so tento Wrobek a jeho obal stanou

odpadem, musi koneénx'] uiivatel pridélit odpovidaiici kéd odpadu podle vyhlasky é. 381/2001 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpis . Zékon é. 477/2001 Sb. 0 obalech, ve znéni pozdéjsich predpis .

ODDiL 14: lnformace pro prepravu

Nepodléhé predpis m pro pfepravu nebezpeénych Véci ADR).

14.1 Cislo OSN Nepodléha pfedpis m

14.2 Néleiity nézev OSN pro zz’lsilku Nepodléha pfedpis m

14.3 Ti‘ida/tf-idy nebezpeénosti pro pi‘epravu Nepodléha pfedpis m

14.4 Obalovz’u skupina Nepodléha pfedpis m

14.5 Nebezpeénost pro iivotni prostf'edi Ne

14.6 Zvléstni bezpeénostni opati‘eni pro uiivatele Neni znamo

14.7 Hromadmi pi‘eprava podle pi‘ilohy II

MARPOL73/78 a pi‘edpisu IBC Nem mam
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ODDiL 15: lnformace o pfedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a iivotniho prostfedilspecifické prévni pfedpisy

Wkajici se létky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1907/2006 0 registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéni

chemickych latek (REACH), V platném zneni

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1272/2008 0 klasi kaci, oznacovéni a baleni latek a smési

(CLP), V platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 648/2004 0 detergentech, V platném znéni

Zékon c. 350/2011 Sb. 0 chemicich latkach a chemickych smésich Vé. provadécich predpis

Zékon c. 258/2000 Sb. 0 ochrane vefejného zdravi, ve znéni pozdéj éich predpis

Zékon c. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjéich pfedpis

Zékon é. 201/2012 Sb. 0 ochrané ovzduéi

Zékon c. 254/2001 Sb. 0 vodach, ve zneni pozdéj§ich piedpis

Narizeni Vlady CR (3. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pri préci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDiL 16: Daléi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Datum wdani bezpeénostniho listu Wrobce: 11. 7. 2011

Historie reVizi:

Verze Datum Zmeny

0.0 22. 11.2012 Prvni wdani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1907/2006 a

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 453/2010 a podle nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1272/2008

Legenda ke zkratkém a zkratkom slov m

DNEL Derived N0 Effect Level (odvozené koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivjlm uéink m)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfizniw'lm

uéink m)
PEL pripustny expoziéni limit, dlouhodobjl (8 hod)

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 3, oralni

STOT RE 2 Toxicita pro speci cké cilové organy , opakovana expozice, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Draidivost pro k ii, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Podraidéni oéi, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vainé po§kozeni oéi, kategorie 1

Xi Dréidivy
Xn Zdravi ékodliw'l

D leiité odkazy na literaturu a zdroje dat

lnformace zde uvedene wchazeji z naéich nejlep§ich znalosti a souéasné legislativy. Bezpeénostni list byl dale

zpracovén na podkladé originalu bezpeénostniho listu poskytnutého Wrobcem.

Smés byla hodnocena a klasi kovana na zékladé Konvenéni Wpoétové metody podle smémice é. 1999/45/ES,

V platném zneni.

Seznam R-vét, standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét alnebo pokynl‘] pro

bezpeéné zachézeni pouiitflch v bezpeénostnim listu

H3 02 ZdraVi ékodlivjl pfi poiiti

H3 15 Dréidi k ii

H318 Zp sobuje Véiné poékozeni oéi

H319 Zp sobuje Véiné podraidéni oci

H373 M ie zp sobit poékozeni organ pri prodlouiené nebo opakované expozici

R22 ZdraVi ékodlivjl pri poiiti

R36 Dréidi oci

R38 Draidi k ii

R41 Nebezpeci Véiného poékozeni oéi

R48/22 ZdraVi §k0dliVjI2 nebezpeéi Vainého poékozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici poiivanim
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Pokyny pro ékoleni
Viz zékonik préce zékon é. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpis .

Daléi informace
Daléi informace poskytne: Viz oddil 1.3.

Tento bezpeénostni list zpracovany rmou Ekoline s.r.0. je odbornym kvali kovanym materiélem dle platnych

prévnich pfedpis . Jakékoliv pravy bez souhlasu odborné zp sobilé osoby jsou zakézény.

Produkt by nemél bjlt pouiit pro iédny jiny 11661, mi pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoie speci cké podminky

pouiiti se nachézeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uiivatele, aby pfizp sobil pfedepsané

upozornéni mistnim zékon m a nafizenim. Bezpeénostni informace popisuj i Wrobek z hlediska bezpeénostniho

a nemohou byt povaiovény za technické informace o Wrobku.
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ODDiL 1: ldentifikace létkylsmési a spoleénosti/podniku

1.1 ldentifikétor vyrobku
Identi kétor vyrobku: neodisher N

Dalsi nézw: Nej sou uvedeny

Registraéni éislo: Neni aplikovéno pro smés

1.2 Pfisluéné uréené pouiiti létky nebo smési a nedoporuéené pouiiti

Uréené pouiiti: Cistici prostredek.
Uréeno pro odborné/pr myslové pouiiti.

Nedoporuéené pouiiti: Nej sou znémy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Misto podnikéni nebo sidlo: Miihlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: +49 40 789 60 0

Fax: +49 40 789 60 200
Jméno nebo obchodni jméno: BMT Medical Technology s.r.o.
Misto podnikzini nebo sidlo: Cejl 50, 656 60 BRNO

Identi kaéni éislo: 46346996

Telefon: +420 545 537 347

Fax: +420 604 284 161
Jméno nebo obchodni jméno odborné zp sobilé osoby EKOLINE, s.r.o. Brno

odpovédné za wpracovéni bezpeénostniho listu:

Misto podnikzini nebo sidlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ

Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707

E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonnl CISIO pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepf‘etriité sluiba)

Klinika nemoci z povoléni , Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDiL 2: ldentifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace létky nebo smési

Klasi kace ve smyslu narizeni (ES) 6. 1272/2008

Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318

Smés je klasi kovéna jako nebezpeéné ve smyslu narizeni (ES) 6. 1272/2008

Klasi kace ve smyslu smémice é. 1999/45/ES

C; R34

Smés je klasi kovéna jako nebezpeéné ve smyslu zékona é. 350/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis

M ie byt korozivni pro kow. Zp sobuje téiké poleptzini k ie. Zp sobuje Véiné poskozeni oéi.

P111}? text Vsech klasi kaci, standardnich Vét o nebezpeénosti a R-Vét j e uveden V oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaéeni ve smyslu narizeni (ES) 6. 1272/2008

Identi kétor Wrobku: neodisher N

Nebezpeéné létky: kyselina fosforeénzi

Vystrainy symbol nebezpeénosti:

Signélni slovo: Nebezpeéi

Standardni Véty o nebezpeénosti: H290 M ie byt korozivni pro kow.

H314 Zp sobuje téiké polepténi k ie a poskozeni oéi.
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Pokyny pro bezpeéné zachézeni: P280 Pouiivejte ochranné rukavice/ochranny odéV/ochranné

bryle/obliéejow étit.

P303 + P361 + P353 PR1 STYKU s K1321 (nebo s Vlasy): Veékeré
kontaminované éésti odévu okamiité svléknéte. Opléchnéte k ii

vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PR1 ZASAZENi oéi: Nékolik minut opatrné
wplachujte vodou. Vyjméte kontaktni éoéky, j sou-1i nasazeny a pokud je

lze vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovéni.

P310 Okamiité volejte lékare.

Dopl ujici informace na étitku: -

Oznaéeni na étitku pro éirokou verejnost podle narizeni Rady (ES) 6. 648/2004 o detergentech:

30 % a Vice fosforeénany.

2.3 Daléi nebezpeénost

K datu whotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsaiené létky zafazeny na kandidétské listiné (seznam SVHC

létek) pro zarazeni do prilohy XIV narizeni REACH.

ODDiL 3: Sloienilinformace o sloikéch

3.1 Létky

Produkt je smési Vice létek.

3.2 Smési

Koncentrace / Indexové éislo Klasi kace Klasi kace

Identi kétor Wrobku rozmezi Cislo CAS podle smérnice podle narizeni (ES)

koncentrace Cislo ES 6. 67/548/EHS 6. 1272/2008

kyselina fosforeéné 015-01 1-00-6

(é. REACH 01- 2 50 % 7664-38-2 C; R34 Skin Corr. 1B, H314

2119485924-24-0021) 231-633-2

kyselina citronové -

(é. REACH 01- 1 7 10 % 77-92-9 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319

2119457026-42-XXXX) 201-069-1

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvnipomoci

Okamiité sundat ve§kery zneéiétény odév a bezpeéné odstranit. D kladné oéistit télo (sprchou nebo koupeli).

Ve VSCCh pripadech ukézat lékari tento bezpeénostni list.

Vdechnutz’: Zajistit privod éerstvého vzduchu. Po Vdechnuti aerosol whledat lékare.

Styks k112i: Pi‘i styku s k ii okamiité omyjte velkym mnoistvim vody. Vyhledat lékarskou

pomoc.
Styks okem: Dostane-li se Vérn produkt do 061, ihned wpléchnéte vodou otevrené oéni Viéko

p0 dobu nejméné 15 minut. Ihned privolat lékare.

Poiitl': V pripadé poiiti okamiité whledat lékare a ukézat mu tento obal nebo etiketu.

D kladné vypléchnout sta vodou. Vypit VétSi mnoistvi vody p0 malych dou§cich.

Newvolévat zvraceni.

Ochrana pracovm'kii Vénujte pozornost Vlastni ochrané pri vykonévéni prvni pomoc.

prvnipomoci:

4.2 Nejd leiitéjéi akutni a opoidéné symptomy a éinky
Zp sobuje poleptzini k ie. Zp sobuje Véiné poékozeni 061.

4.3 Pokyn t9kajici se okamiité lékafské pomoci a zvléétniho oéetfeni
Pokyny pro lékare: pri poiiti a nésledném zvraceni m ie nastat aspirace do plic, coi m ie Vést k chemické

pneumonii nebo uduéeni.

ODDiL 5: Opatfeni pro haéeni poiéru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: hasici prostredky pouiit podle okoli poiéru.
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Nevhodné hasiva: plny proud vody.

5.2 Zvléétni nebezpeénost vyplajici z létky nebo smési
V pripadé poiéru je moiny vznik nebezpeénych plyn .

5.3 Pokyny pro hasiée
Nevdechovat dymy zpoiéru. fipadé poiéru pouiivat Vhodny dychaci pfistroj (EN 137). Zabrénit 1’miku

pouiitych hasicich prostredk do kanalizace a vodnich zdroj .

ODDiL 6: Opatfeni v p padé néhodného L'Iniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostf'edky a nouzové postupy

Zamezit kontaktu s k ii, oéirna a odévem. Ochranné opatreni Viz oddil 7. a 8.

6.2 Opatfeni na ochranu iivotniho prostfedi

Nenechat uniknout do kanalizace, podzemnich nebo povrchow'lch vod.

6.3 Metody a materiél pro omezeni L'miku a pro éiéténi

Zachytit pomoci materiélu, ktery Véie kapalinu (pisek, kfemelina, pojiva kyselin, univerzélni pojiva). Zneéiétén}?

materiél uloiit do nédob pro sbér odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéi ustanovenimi oddil 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDiL 7: Zachézeni a skladovéni

7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachézeni

Zabrénit tvorbé aerosol . Uchovzivat V tésné uzavrenych obalech. Zamezit kontaktu s k132i, oéima a odévem.

Kontaminovany pracovni odév m ie byt znovu pouiit po d kladném wéiéténi. Po skonéeni préce si d kladné

umyt ruce a obliéej vodou a mydlem. Pri prz’ici nejist, nepit, nekoufit.

Naklédéni s produktem provédét podle pisemnjlch pravidel o bezpeénosti, ochrané zdravi élovéka a ochrané

iivotniho prostl‘edi.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovéni létek a smési véetné nesluéitelnflch létek a smési
Skladovat V tésné uzavrenych p vodnich nédobéch V dobre Vétranych prostoréch. Otevfené nédoby opatrné

uzavrit a uchova’wat V6 svislé poloze, aby se zabrz’milo uniku produktu.

7.3 Specifické koneéné l Specifické koneéné pouiiti

Speci cké pouiiti je uvedené V névodu na pouiiti na §titku obalu Wrobku nebo V dokumentaci k Wrobku.

ODDiL 8: Omezovéni expozice / osobni ochranné prostf'edky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry létek jsou stanoveny v nai‘izeni Vlzidy é. 361/2007 Sb., ve znénl' ozdéjEich pi‘edpis

Létka CAS PEL/NPI3(_P Poznémky FaktOI‘ prepoctu

(mg/m ) na ppm

Kyselina fosforeéné 7664-38-2 1 / 2 I --

Poznémka I: dréidi sliznice (oéi, dychaci cesty) resp. k ii

Limitni expoziéni hodnoty na pracoviéti podle smérnice é. 2006/15/ES , nej sou uvedeny

Limitni hodnoty ukazatel biologickych expoziénich test nej sou stanoveny ve vyhlééce é. 432/2003 Sb.

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nej sou k dispozici.

8.2 Omezovéniexpozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateéné Vétrémi. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouiivajici osobni ochranné pom cky.

Na pracoviéti zajistit bezpeénostni sprchu a zafizeni pro Wplach oéi (oéni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu létek vovzduéi pracoviét’ a speci kaci ochrannych pom cek stanovi

pracovnik zodpovédny za bezpeénost préce a ochranu zdravi pracovnik . Prévnické a fyzické osoby podnikajici

maji povinnost méfenim zjiét’ovat a kontrolovat hodnoty koncentraci létek V ovzduéi pracoviét’ a zarazovat

pracoviété dle kategorizace praci.
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8.2.2 Individuélni ochranné opati‘eni véetné osobnich ochrannjlch prosti‘edkfi

Nafizeni Vlady é. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES 6. 89/656/EHS, na zeni Vlady 6. 21/2003 Sb. zavadi smérnici

ES 6. 89/686/EHS, proto veskeré pouiivané osobni ochranné pom cky musi byt V souladu s témito nafizenimi.

Ochrana oéi a obliéeje: Uzce p léhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana k ie: Ochrana rukou:

Chemicky ochranné rukavice volte ve vasem zéjmu V zaVislosti 0d koncentrace a

mnoistvi nebezpeénilch létek na vasem pracovisti. Pfi styku s pracovnimi

chemikaliemi by mély byt pouiity jen ochranné rukavice proti chemikaliim 5 CE-

oznaéenim Véetné étyfmistného ovéfeného éisla (EN 374).

Vhodn}? material: neopren, butylkauéuk, NBR (nitrilkauéuk).

Jc doporuéeno konzultovat s Wrobcem chemickou stalost Wise uvedenych

ochrannYch rukavic pro specialni pouiiti.

Jimi ochrana:

Chemick}? pracovni odév.

Pfi pfekroéeni expoziénich limit na pracovisti musi byt pouiita Vhodna ochrana

dychacich cest.

Neni.

Ochrana dychacich cest:

Tepelné nebezpeéi:

8.2.3 Omezovz'mi expozice iivotniho prostf‘edi

Viz zakon é. 201/2012 Sb. 0 ochrané ovzdusi; Viz zakon é. 254/2001 Sb. 0 vodach, ve znéni pozdéj sich pfedpis .

ODDiL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1 lnformace o zékladnich fyzikélnich a chemickflch vlastnostech
Vzhled: Bezbarvé kapalina

Zépach: Charakteristick}?

Prahové hodnota zapachu: Data nej sou k dispozici

pH: Cca 0,7 pf‘i 20 °C

Bod tani / bod tuhnuti: Data nej sou k dispozici

Poééteéni bod varu a rozmezi bodu varu: Data nej sou k dispozici

Bod vzplanuti: Nepouiiteln}?

Rychlost odpafovéni: Data nej sou k dispozici

Hoflavost (pevné latky, plyny): Data nej sou k dispozici

Homi/dolni mezni hodnoty hoflavosti

nebo Wbusnosti:

Data nej sou k dispozici

Tlak pary: Data nej sou k dispozici

Hustota pary: Data nej sou k dispozici

Relativni hustota: 1,47 g/cm3

Rozpustnost: Ve vodé: snadno rozpustny pfi 20 °C

Rozdélovaci koe cient: n—oktanol/voda: Data nej sou k dispozici

Teplota samovzniceni: Data nej sou k dispozici

Teplota rozkladu: Data nej sou k dispozici

Viskozita: Data nej sou k dispozici

Vybusné vlastnosti: Data nej sou k dispozici

Oxidaéni vlastnosti: Data nej sou k dispozici

9.2 Daléi informace

| Obsah voc: | o %

ODDiL 1o: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za béinych podminek nej sou znama iadna zvlastni rizika reakce s jinymi létkami.

10.2 Chemické stabilita
Za béinych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moinost nebezpeénych reakci

Nebezpeéné reakce nej sou znamy.
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10.4 Podminky, kterym je treba zabrénit

Nej sou znamy.

10.5 Nesluéitelné materiély
Reaguje se zékladnimi kovy, reakce wviji vodik. Reaguje se zasadami (louhy).

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Draidivé plyny/djlmy.

ODDiL 11: Toxikologické informace

11.1 lnformace o toxikologicch uéincich
Toxikologické udaje nej sou k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.
- LDso ,oralni, potkan (mgkg'l): 2 600 (kyselina fosforeéna)
- LDso, dermalni, krélik (mg-kg): 2 740 (kyselina fosforeéna)
- LCso, inhalaéni, potkan (mgfl): Data nej sou k dispozici

Ziravost/dréidivost pro k ii

Zp sobuje poleptani k ie.

Véiné poskozeni oéi / podréidéni oéi

Zp sobuje Vainé poskozeni oéi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k ie

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Mutagenita v zérodeénjlch bu kéch

Na zakladé dostupnych udaj nej sou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové orgz’my — jednorz’tzové expozice

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna

Toxicita pro specifické cilové orgény — opakovami expozice

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Nebezpeénost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnjlch udaj nejsou kritéria pro klasi kaci splnéna.

Dalsi informace

Vdechovani m ie Vést k podraidéni dychacich cest.

ODDiL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Tf‘ida ohroieni vod (WGK) = 1, mimé ohroiuje vodni prostredi.
- LCso, 96 hod., ryby (mg.l'l): 138 Gambusia af nis (kyselina fosforeéna)
- EC50,48 hod., korysi (mg.l'l): > 100 (kyselina fosforeéné) OECD 202
- ICso’ 72 hod., rasy (mg.1'l): Data nej sou k dispozici

12.2 Perzistence a rozloiitelnost

Data nej sou k dispozici.

12.3 Bioakumulaénipotenciél

Data nej sou k dispozici.

12.4 Mobilita v p dé
Data nej sou k dispozici.

12.5 VYSledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neni klasi kovana jako PBT nebo VPVB.

12.6 Jiné nep znivé uéinky
Produkt je kyselina. Pred zavedenim splask do éistirny odpadnich vod je zpravidla nutna neutralizace.

Zabranit uniku do p dy, vodnich tok nebo kanalizace. Zamezit uvolnéni emisi do ovzdusi.
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ODDiL 13: Pokyny pro odstra ovéni

13.1 Metody naklédéni s odpady
Katalogové éisla druh odpad zafazuje uiivatel na zékladé pouiité aplikace Wrobku a daléich skuteénosti.

Nesmi se odstra ovat spoleéné s komunélnimi odpady. Newlévat do kanalizace.

Doporuéen}? kéd odpadu: 20 01 14* Kyseliny

Obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z éiéténi: 15 02 02* Absorpéni éinidla, ltraéni materiély, éistici tkaniny a ochranné odéw

zneéiéténé nebezpeénjlmi létkami

Doporuéeny zp sob adstranénipro pra’vnicke’ osoby a zické 0s0by aprdvnéné k podnika'm':

Nepouiity Wrobek a zneéiétény obal uloiit do oznaéenjlch nédob pro sbér odpadu a oznaéeny odpad pfedat

k odstranéni oprévnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované rmé), které mé oprévnéni k této éinnosti.

Doporuéené odstranéni Wrobku nebo obalu: Wrobek recyklovat, pokud je to moiné. Kompletné wprézdnény

obal m ie byt znovu pouiit.

Prz’lvni piedpisy o odpadech

Zékon é. 185/2001 Sb. 0 odpadech, ve znéni pozdéj§ich pfedpis . Jestliie se tento Wrobek a jeho obal stanou

odpadem, musi koneénV uiivatel pfidélit odpovidaiici kéd odpadu podle vyhlééky é. 381/2001 Sb., ve znéni

pozdéjéich pfedpis . Zékon é. 477/2001 Sb. 0 obalech, ve znéni pozdéj§ich pfedpis .

ODDiL 14: lnformace pro pf'epravu

14.1 éislo OSN UN 1805

14.2 Néleiity mizev OSN pro zésilku ADR/R1D= . ,
KYSELINA FOSFORECNA, ROZTOK

IMDG, ICAO/IATA:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3 Ti‘ida/ti‘idy nebezpeénosti pro pi‘epravu 8

14.4 Obalové skupina III

14.5 Nebezpeénost pro iivotni prostf'edi Ne

14.6 Zvlé tni bezpeénostni opati‘eni pro uiivatele Neni znémo

14.7 Hromadnzi pi‘eprava podle pi‘ ohy II , ,
MARPOL73/78 a pi‘edpisu IBC Nem mam"

ODDiL 15: lnformace o pfedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a iivotniho prostf'edi/specifické prévni pfedpisy

Wkajici se létky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1907/2006 0 registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovéni

chemickych létek (REACH), V platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1272/2008 0 klasi kaci, oznaéovéni a baleni létek a smési

(CLP), V platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 648/2004 0 detergentech, V platném znéni

Zékon é. 350/2011 Sb. 0 chemickych létkéch a chemickych smésich Vé. provédécich pfedpis

Zékon é. 258/2000 Sb. 0 ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéj éich pfedpis

Zékon é. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni pozdéjéich pfedpis

Zékon é. 201/2012 Sb. 0 ochrané ovzduéi

Zékon é. 254/2001 Sb. 0 vodéch, ve znéni pozdéj§ich pfedpis

Nafizeni Vlédy CR (3. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi préci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.
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ODDiL 16: Daléi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Datum wdani bezpeénostniho listu Wrobce: 6. 11. 2014 / verze 1

Historie revizi:

Verze Datum Zmeny

0.0 22. 6. 2012 Prvni wdani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1907/2006 a

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 453/2010 a podle narizeni

Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1272/2008

1.0 25. 11.2014 Zmena oddil 2, 3, 11, 16 , doplnéni klasi kace a oznaéeni smési podle nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1272/2008

Legenda ke zkratkém a zkratkom slov m

CAS Chemical Abstract Service (éiselny identi kator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES éiselny identi kator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB latky wsoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejwési pripustné koncentrace chemické latky V pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL pripustny expoziéni limit chemické latky V pracovnim prostredi

LD50 hodnota oznacuje dévku, které zp sobi smrt 50 % zvifat p0 jejim podani

LC50 hodnota oznacuje koncentraci, které zp sobi smrt 50 % zvirat po jejim podani

EC50 koncentrace létky, pri které dochazi u 50 % zvirat k ucinnému p sobeni na organismus

IC50 polovina maximélni inhibiéni koncentrace, pri které dochazi k p sobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoradne obaw

DNEL Derived N0 Effect Level (odvozené koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfizniw'lm ucink m)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochézi k nepfiznivym

ucink m)

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kow, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Draidivost pro k ii, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vainé poskozeni oci, kategorie 1

Skin Corr. 1B Ziravost pro k ii, kategorie 1B

Xi Draidivy

C Ziravy

D leiité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedene wchazeji z nasich nejlepsich znalosti a souéasné legislativy. Bezpeénostni list byl dale

zpracovén na podklade originalu bezpeénostniho listu poskytnutého Wrobcem.

Klasi kace smési byla posouzena Wrobcem a pouiita distributorem na zaklade clanku 4, odstavce 5 narizeni

(ES) 6. 1907/2006 (pouiiti klasi kace odvozené uéastnikem dodavatelskeho fetezce).

Seznam R-vét, standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét alnebo pokynl‘] pro

bezpeéné zachézeni pouiitflch v bezpeénostnim listu

H290 M ie byt korozivni pro kow.

H314 Zp sobuje téiké poleptani k ie a poskozeni oéi

H318 Zp sobuje véiné poskozeni oci.

H319 Zp sobuje véiné podraidéni oéi.

P280 Pouiivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliéejovy stit.

P303 + P361 + P353 PR1 STYKU S K1321 (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované éésti odévu okamiite

svléknéte. Oplachnete k ii vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PR1 ZASAZENl 0C1: Nekolik minut opatme vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
jsou—li nasazeny a pokud je lze \wjmout snadno. Pokracujte ve wplachovéni.

P310 Okamiité volejte lékafe.

R34 Zp sobuje poleptani

R36 Dréidi oéi

Pokyny pro ékoleni
Viz zakonik préce zakon é. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéj sich predpis . Seznameni s pisemnymi pravidly

o bezpeénosti, ochrané zdravi élovéka a ochrane iivotniho prostredi (Viz. § 44a zakona é. 258/2000 Sb.).

Daléi informace



BEZPEéNOSTNi LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 63. 1907/2006)

Datum wdéni / verze 6.: ReVize: 25. 11. 2014/ 1.0 Strana: 8/8

Nézev Mobku: neodisher N

Daléi informace poskytne: Viz oddil 1.3.

Tento bezpeénostni list zpracovan}? rmou Ekoline s.r.0. je odbornym kvali kovanym materiélem dle platnch

prévnich pfedpis . Jakékoliv pravy bez souhlasu odborné zp sobilé osoby jsou zakézény.

Produkt by nemél byt pouiit pro iédn}? jin}? éel, nei pro kter}? je uréen (oddil 1.2). Protoie speci cké podminky

pouiiti se nachézeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uiivatele, aby pfizp sobil pfedepsané

upozornéni mistnim zékon m a nafizenim. Bezpeénostni informace popisuji Wrobek z hlediska bezpeénostniho

a nemohou byt povaiovény za technické informace o Wrobku.


