HYPROCLOR ED
Kód : 0 604 0

BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è. 1907/2006

VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 17/04/08
DATUM VYDÁNÍ: 23/04/08

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEÈNOSTI

Obchodní název:

HYPROCLOR ED

Úèel použití
Oblast a typ použití
KAPALNÁ CHLÓROVÁ ALKÁLIE
KAPALNÁ CHLÓROVÁ ALKÁLIE
ÈI©TÌNÍ A DEZINFEKCE
PRO DOJÍCÍ STROJE A TANKY NA MLÉKO
Identifikace spoleènosti
Výrobce
HYPRED S.A.
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180
35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00
Fax : +33 (0)2 99 16 50 20
e-mail : hypred@hypred.fr
HYPRED IBERICA S.L.
poligono ARAZURI-ORCOYEN CALLE C
N° 32 31160 ORCOYEN - SPAIN
NRS: 37.00599/NA
N° DE REGISTRO: 1708
HYPRED Italia s.r.l.
Strada Montodine-Gombito Loc C Nova
26010 Ripalta Arpina CR - ITALIA
Tel. +39 0373/669277 Fax. +39 0373/669279
Roullier Argentina
Av. Colón 778 - 6° Piso
CP 5000 Cordoba
Tel (0351) 422 4351 - Fax (0351) 422 4345
Mail: roullier@roullier.com.ar
HYPRED GmbH
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Marie-Curie Strasse, 23
53332 Bornheim - Sechtem
Tel : 02227.908.214 Fax : 02227.908.222
e-mail : hypred.de@roullier.com
www.hypred.de
Roullier Brasil Ltda
Rua Almirante Maximiano Fonseca N°1550
Rio Grande - BRASIL
FONE (53) 234.1147
Agrochemia Polska
Ul. Sremsk± 75 A
62050 Mosina - POLAND

Distributor
HYPRED CZECH s.r.o
Videòská 11/127
Brno 619 00
Czech Republic
Tél : + 420 731 326 583
Nouzové volání:

Toxikologické informaèní støedisko
Na boji¹ti 1
128 08 PRAHA 2
Telefon( 24 hodin/dennì ):
224 91 92 93,
224 91 54 02,
224 91 45 75
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2. IDENTIFIKACE NEBEZPEÈÍ
Pøípravek je pova¾ovaný za nebezpeèný ve smyslu Direktivy 1999/45/EU.
Symbol(y) nebezpeèí :
: ®ÍRAVÝ
Hlavní rizika :
Pøi kontaktu s kyselinami uvolòuje nebezpeèné plyny.
Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
Rizika pro životní prostøedí :
Pøi dodr¾ení opatrnosti pøi pou¾ití nehrozí ¾ádný nebezpeèný dopad na ¾ivotní
prostøedí.

3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O KOMPONENTECH
DRUH CHEMICKÉHO PØÍPRAVKU : KAPALNÁ CHLÓROVÁ ALKÁLIE
a - Substance pøispívající nebezpeèí :
Hydroxid sodný >= 5% + 5% <= Chlornan sodný <= 10%
b - Dal¹í nebezpeèné substance ve smyslu Direktivy 1999/45/EU :
Netýká se
c - Látka (látky), které nesjou již zahrnuty v bodech a) a b), a pro které jsou hranice
expozice na pracovi¹ti :
Netýká se
Substance / Èíslo(a) CAS /Èíslo(a) EINECS :
Hydroxid sodný / 1310-73-2 / 215-185-5
Chlornan sodný / 7681-52-9 / 231-668-3
Symbol(y) - R vìty :
Hydroxid sodný : C, R35
Chlornan sodný : C;N, R31;R34;R50
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4. PRVNÍ POMOC
Pøi styku s kùží :
Okam¾itì svléci kontaminovaný nebo potøísnìný odìv.
Okam¾itì dùkladnì opláchnout vodou minimálnì po dobu 15 minut.
Vyhledat dermatologa.
Pøi styku s oèima :
Okam¾itì dùkladnì vypláchnout jemným proudem vody minimálnì po dobu 15 minut,
víèka je tøeba dr¾et dobøe odchlípnutá.
Vyhledat okam¾itì oèního lékaøe, i kdy¾ není vidìt ¾ádná léze.
Pøi požití :
Vypláchnout ústa.
Nevyvolávejte zvracení.
Hospitalizovat.
Pøi vdechnutí :
Odvést na èerstvý vzduch.
Poskytnout první pomoc v pøípadì nutnosti a okam¾itì pøivolat lékaøskou pomoc.

5. OPATØENÍ V BOJI PROTI POŽÁRU
Zvlá¹tní rizika :
HYPROCLOR ED je nehoølavý.
Doporuèená hasiva :
Pou¾ít prostøedky kompatibilní s ostatními látkami zasa¾enými po¾árem.
Hasící prostøedky, jimž je tøeba se vyhnout :
Nejsou nám známy.
Ochranné prostøedky :
Nosit individuální dýchací pøístroj a ochrannou kombinézu.
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6. V PØÍPADÌ NAHODILÉHO ÚNIKU
Opatøení pro ochranu osob :
Respektovat ochranná opatøení zmínìná v oddílu 8.
Respektovat ochranná opatøení zmínìná v oddíle 5.
Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí :
Zásah mu¾e být proveden pouze kvalifikovaným personálem.
Neodhazovat výrobek pøímo do kanalizace nebo do okolního prostøedí.
Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.
Metoda(y) èi¹tìní :
Drobné vylití :
Opláchnout velkým mno¾stvím vody.
Velký únik :
Ohranièit, pøehradit za pou¾ití absorpèní látky(napø..: písek,piliny), pøeèerpat deo
rezervní nádr¾e.

7. MANIPULACE A USKLADNÌNÍ
Manipulace :
Nesmì¹ujte s kyselinami.
Okam¾itì svléci kontaminovaný nebo potøísnìný odìv.
Pøi pou¾ití zabraòte vystøikování.
Uskladnìní :
Ponechat pouze v originálním balení.
Ponechat obal uzavøený.
Uchovat na chladném místì.
Dr¾et stranou od pøípravku citlivých na chlórové alkálie.
Materiál pro obaly nebo láhve :
Polyetylén vysoké hustoty.
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8. KONTROLA EXPOZICE / INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Mezní hodnoty expozice :
D - Sodium hydroxide (100%) - MAK : 2 mg/m3 - IUCLID
F - Sodium hydroxide (100%) - VME : 2 mg/m3 - INRS
GB - Sodium hydroxide (100%) - OES (15 min) : 2 mg/m3 - Health & safety
commission
NL - Sodium hydroxide (100%) - MAC (Ceiling value) : 2 mg/m3 - IUCLID
USA - Sodium hydroxide (100%) - TLV-C : 2 mg/m3 - ACGIH
Zvlá¹tní osobní ochranné prostøedky :
Ochrana rukou :
Nosit ochranné rukavice odolné proti chemickým prostøedkùm (typu PVC).
Ochrana oèí/oblièeje :
Pou¾ívat ochranné brýle .
Ochrana kùže a tìla :
Nosit ochrannou obuv a ochranný chemicky odolný odìv (typu PVC).
Zvlá¹tní hygienická opatøení :
Sprcha a zaøízení na oplach oèí v blízkosti pracovi¹te.
Po ka¾dém pou¾ití systematicky umýt prostøedky individuální ochrany.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikální stav : Èirá tekutina
Barva : ¾luté barvy
Zápach : chlóru
Bod mrazu : -20 °C
Bod vzplanutí : neuplatòuje se
Rozpustnost : rozpustný ve vodì v jakémkoliv pomìru
Èisté pH : neuvedeno
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Hodnota pH pøi 10g/l : 12,4+/- 0,2
Objemové množství : 1,2+/- 0,01 g/cm3

10. STABILITA A REAKTIVITA
Nebezpeèná(é) reakce :
Exotermická reakce s kyselinami.
Podmínky, jimž je tøeba se vyhnout :
Svìtlo, teplo.
Látka(y), jíž(jimž) je tøeba se vyhnout :
Lehké a / nebo barevné kovy.
Kyseliny.
Nebezpeèné rozkladné látky :
Pøi styku s kyselinou uvolòuje plynný chlór.
Tyto údaje uvádíme pro koncentrovaný pøípravek. Použití pøípravku ve zøedìné formì musí být provádìno
souladu s údaji uvedenými v Technickém listu nebo technickým poradcem.

11. TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
Toxikologické údaje týkající se nebezpeèných substancí :
ACUTE TOXICITY
Sodium hypochlorite () : LC 50 - inhalation (rat) : > 10,5 mg/l - IUCLID
Sodium hypochlorite (5,25%) : LD 50 - dermal : > 2000 mg/kg - Bibliography
Sodium hypochlorite (48°Chl) : LD 50 - oral (rat) : 8200 mg/kg - IUCLID
Sodium hydroxide (50%) : Skin irritation (rabbit) : Corrosive. - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : Skin irritation (man) : Not sensitising - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : Respiratory tracts irritation : Irritating to respiratory system. - MSDS
supplier
Sodium hydroxide (50%) : Eye irritation (rabbit) : Corrosive. - MSDS supplier
Sodium hypochlorite (5%) : Eye irritation (rabbit) : Irritating (Draize-test) - IUCLID
Sodium hypochlorite (5,25%) : Patch test - 4h (rabbit) : Slightly irritating - IUCLID
SUBCHRONIC TOXICITY

-7-

HYPROCLOR ED
Kód : 0 604 0

BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è. 1907/2006

VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 17/04/08
DATUM VYDÁNÍ: 23/04/08

Sodium hypochlorite (0,125%) : Dermal route (guinea-pig) : 0,1 ml : induces an inflammation and
an hyperplasia of epidermis after 14 days; after 8 weeks exposure, no effect on proliferation,
growth and differentiation of epidermis is observed - INRS toxicological data sheet n° 157
CHRONIC TOXICITY
Sodium hydroxide (50%) : Inhalation : (rat) : Corrosive for respiratory tracts - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : Oral route (rat) : Corrosive for gastrointestinal tract - MSDS supplier
CARCINOGENESIS
Sodium hydroxide (50%) : (mouse) : Not carcinogenic - MSDS supplier
MUTAGENESIS
Sodium hydroxide (50%) : Not mutagenic - MSDS supplier
TOXICITY FOR THE REPRODUCTION
Sodium hypochlorite () : Effect on fertility and reproductive system (rat) (Long-Evans) : Doses of 1,
2 or 5 mg/kg/day of body weight administrated by gavage and in drinking water during 67 days do
not induce effect on fertility and reproductive system - IUCLID

Na základì výsledkù akutní toxicity nebezpeèné(ných) substance(cí) a podle Direktivy
1999/45/EU :
HYPROCLOR ED se nepova¾uje za :
- ¹kodlivý pøi styku s kù¾í.
- zdraví ¹kodlivý pøi po¾ití.
- pøípravek je zdraví ¹kodlivý pøi vdechnutí, má v¹ak leptavé vlastnosti, jejich¾ místní
úèinky jsou uvedeny ní¾e.
Místní úèinky
Styk s kùží : ®íravý: Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
Styk s oèima : ®íravý: Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
Nebezpeèí vá¾ného po¹kození oèí, nedojde-li k okam¾itému o¹etøení.
Požití : Vyvolává te¾ké poleptání úst a za¾ívacího traktu.
Vdechnutí : Aerosoly mohou vyvolat drá¾dìní dýchacích cest.
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekologické údaje týkající se nebezpeèných substancí :
ACUTE TOXICITY
Sodium hypochlorite (100%) : EC 50 - 48h (daphnia) : 0,07 - 0,7 mg/l - MSDS supplier
Sodium hypochlorite (100%) : LC 50 - 96h (fishes) : 0,23 - 5,9 mg/l - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : : LC50/EC50/IC50 between 10 and 100 mg/l for the more sensitive
aquatic organisms - MSDS supplier
DEGRADABILITY
Sodium hydroxide (50%) : Biodegradability : (aerobic) : Not applicable - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : Biodegradability : (anaerobic) : Not applicable - MSDS supplier
ABIOTIC DEGRADABILITY
Sodium hydroxide (50%) : water. : Instantaneous ionization; Degradation products : salts MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : soil : Ionization / neutralization - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : Half life air : 13 secondes Degradation product = sodium carbonate MSDS supplier
MOBILITY
Sodium hydroxide (50%) : water. : Important solubility and mobility - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : air : Instantaneous degradation - MSDS supplier
Sodium hydroxide (50%) : soil/sediments : Important solubility and mobility; Contamination of
ground water in case of rain - MSDS supplier
BIOACCUMULATION
Sodium hydroxide (50%) :

: Not bioaccumulative - MSDS supplier

Záv r :
Na základì výsledkù akutní toxicity nebezpeèné(ných) substance(cí) a podle direktivy
2006/8/EU :
HYPROCLOR ED se nepova¾uje za :
- Nebezpeèný pøípravek pro ¾ivotní prostøedí.
Dal¹í údaje :
Splòuje pøedpisy na biologickou odbouratelnost detergentu: v souladu s naøízením
(EC) císlo 648/2004
List obsa¾ených látek pro lékaøský personál je k dispozici na základì písemné ¾ádosti.
Obsahuje :
5% <= Bìlicí èinidla na bázi chloru <15%
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Desinfekèní látky
Fosfonáty< 5%
Polykarboxyláty< 5%

13. INFORMACE O ZNE©KODÒOVÁNÍ
Zpracování odpadù :
Zne¹kodnování musí být provedeno v souladu s místní, regionální nebo národní
legislativou.
Neodhazovat výrobek pøímo do kanalizace nebo do okolního prostøedí.
Zacházení s baleními :
Balení nesmí být znovu pou¾ito (kromì povolené výjimky a v souladu s platnými
legislativními pøedpisy).
Øádnì vypláchnout balení vodou a zne¹kodnit odtékající kapalinu i odpady.

14. INFORMACE PRO PØEPRAVU
POZEMNÍ PØEPRAVA:
Železnice, silnice (RID/ADR)
Oznaèení zásilky : ®ÍRAVÁ KAPALNÁ ALKÁLIE (Hydroxid sodný + Chlornan sodný)
Tøída : 8
Èíslo UN : 1719
Skupina obalu : II
Identifikaèní èíslo nebezpeèí : 80
Etiketa: 8

NÁMOØNÍ PØEPRAVA:
IMDG
Oznaèení pro pøepravu : ®ÍRAVÁ KAPALNÁ ALKÁLIE (Hydroxid sodný + Chlornan sodný)
Tøída : 8
Èíslo UN : 1719
Skupina obalu : II
Èíslo bezpeènostního listu : F-A, S-B
Zneèi¹»uje moøe :

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PØEDPISECH
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Pøípravek je pova¾ovaný za nebezpeèný ve smyslu Direktivy 1999/45/EU.
Symbol(y) nebezpeèí :
: ®ÍRAVÝ
Substance podle nichž do¹lo ke klasifikaci pøípravku :
Hydroxid sodný >= 5% + 5% <= Chlornan sodný <= 10%
Vìta(y) R / Vìta(y) S :
R31 : Pøi kontaktu s kyselinami uvolòuje nebezpeèné plyny.
R35 : Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
S13 :
S2 : Uchovávejte mimo dosah dìtí.
S21 :
S26 : V pøípadì zasa¾ení oèí dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.
S28a : Pøi styku s kù¾í okam¾itì omyjte velkým mno¾stvím vody
S36/37/39 : Pou¾ívejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblièejový ¹tít
S45 : V pøípadì úrazu, nebo necítíte-li se dobøe, okam¾itì vyhledejte lékaøskou pomoc(jeli mo¾no, uka¾te toto oznaèení).
S50a : Nesmì¹ujte s kyselinami.

16. DAL©Í INFORMACE
Tento list doplòuje technický návod k použití, ale nenahrazuje ho. Údaje v nìm obsažené
jsou založené na stavu na¹ich znalostí o daném výrobku. Tyto informace poskytujeme
dobré víøe.Upozoròuje rovnìž uživatele o pøípadných rizicích plynoucích z použití
výrobku pro jiné úèely než pro které byl vyvinut.
Nezbavuje v¹ak v žádném pøípadì uživatele nutnosti seznámit se s ve¹kerými právními texty
upravujícími výkon jeho èinnosti a dbát na jejich dodržování.Bere na sebe ve¹kerou zodpovìdnost
pokud jde o opatøení, na nìž je tøeba dbát pøi používání tohoto pøípravku.
Tento výèet nelze považovat za vyèerpávající. Nezbavuje uživatele povinnosti se ujistit, jestli neexistují
jiné pøedpisy než vý¹e zmínìné a jež upravují držení a používání pøípravku a za nìž nese jako jediný
zodpovìdnost.
Aktualizovaná(é) kapitola(y) od pøedchozí verze:
15 REGULATORY INFORMATION;
Seznam vìt R týkající se bodù 2 a 3 :
R31 : Pøi kontaktu s kyselinami uvolòuje nebezpeèné plyny.
R34 : Zpùsobuje poleptání
R35 : Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
R50 : Vysoce toxický pro vodní organismy.
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Hlavní prameny použité pro vypracování Bezpeènostního listu :
ACGIH
Bibliography
MSDS supplier
INRS toxicological data sheet n° 157
Health & safety commission
INRS
IUCLID
Historický vývoj dokumentu :
Verze : 3.1
Ru¹í a nahrazuje pøedchozí verzi 3.0
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