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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název výrobku : SAECARE ATH

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Použití látky nebo směsi : kosmetické

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
SAEQUIM ESPECIALIDADES
C/ Viladomat , 319 3º
08029 BARCELONA - SPAIN
T 93 .475.16.80 - F 93 .475. 16 .81
sds.support@saequim.com - www.saequim.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : 704 100 087 (España)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Neklasifikováno

 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku 
Další věty : Zacházejte v souladu se správnou průmyslovou praxí a opatrností. Vyvarujte se zbytečného 

osobního kontaktu a prostudujte bezpčnostní list
Název INCI sodium polyacrylate; ethylhexyl stearate; trideceth-6

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látka
Nepoužije se

3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle směrnice 
67/548/EHS

Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

2-Propenoic Acid, Homopolymer, Sodium 
Salt

(Číslo CAS) 9003-04-7 45 - 62 Neklasifikováno Neklasifikováno

2-ethylhexyl stearate (Číslo CAS) 22047-49-0
(Číslo ES) 244-754-0

20 - 30 Neklasifikováno Neklasifikováno

Tridecyl alcohol ethoxylated (Číslo CAS) 24938-91-8
(Číslo ES) 607-463-3

4 - 12 Neklasifikováno Neklasifikováno

Plné znění R-vět a H-vět viz Oddíl 16
 

mailto:sds.support@saequim.com
www.saequim.com
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte lékaři etiketu, je-li to možné).

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění při vdechnutí : Může dráždit dýchací cesty. Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu.
Symptomy/poranění při kontaktu s kůží : Projeví-li se negativní účinky nebo v případě podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Sejměte 

potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a poté opláchněte 
teplou vodou. Vypláchněte velkým množstvím vody. Při opakovaném nebo dlouhodobém styku 
s kůží může vyvolat podráždění až poleptání. Při styku s pokožkou může způsobit dermatitidu.

Symptomy/poranění při kontaktu s okem : V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být k dispozici umyvadla pro nouzový 
oplach očí. V případě, že bolesti, mrkání a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení očí okamžitě oplachujte čistou vodou 10-15 minut. Při styku s očima hrozí 
podráždění.

Symptomy/poranění při požití : Zavolejte lékařskou pohotovostní službu. Nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí do úst 
nikdy nic nevkládejte. Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí).

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Pěna. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Voda.
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru vznikají nebezpečné 
rozkladné produkty

: Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče
Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Zabraňte pronikání vody z 

hašení do životního prostředí. Rozlitý přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí 
absorpčního materiálu, který jej zachytí.

Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího 
ústrojí. Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.

Další informace : Při styku s podlahou se může vytvořit kluzký film a způsobit nebezpečí upadnutí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Při styku s podlahou se může vytvořit kluzký film a způsobit nebezpečí upadnutí.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Plány pro případ nouze : Evakuujte osoby, jejichž přítomnost na místě není nutná.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky.
Plány pro případ nouze : Místo, kde došlo k rozlití výrobku, může být kluzké.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační 
sítě.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Rozlitý výrobek setřete a uložte do nádob k tomu určených. Prostory odvětrávejte. Rozlitou 

tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemeliny.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dobrou ventilaci v provozních prostorách, aby se zamezilo tvorbě par. Než budete jíst, 

pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná 
místa. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte zasažení kůže a očí.
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Hygienická opatření : Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Nádobu, kterou 

právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou. Skladujte na suchém a dobře větraném 
místě. Chraňte před zmrznutím.

Neslučitelné materiály : Silná oxidační činidla.
Maximální doba skladování : 12 měsíce
Skladovací teplota : 5 - 30 °C

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz nadpis 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly : Se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. V bezprostřední blízkosti místa možné expozice 
musejí být k dispozici umyvadla pro nouzový oplach očí. Zabraňte zbytečné expozici.

Ochrana rukou : The selection of a specific glove for a particular application and duration of use in a workplace 
shoud also take into to acount all relevant workplace factors  such as, but not limited to :Other 
chemical wich may be handled, physical requierements (cut/puncture protection,desterity, 
thermal protection), as well as  the instructions/specifications provided by the gloves supplier. 
He chemical resistant gloves according to EN 374. The gloves are recommended with a 
protection factor 4; corresponding> 120 minutes of permeation time

Ochrana očí : Ochrana očí je nutná pouze v případě, že může dojít k rozlití nebo rozstříknutí kapaliny. 
Protection glasses universal mount (EN 166)

Ochrana kůže a těla : Body protection depending on activity and possible exposure, eg, suit resistant protection 
chemicals type 4 (according to EN 14605)

Ochrana cest dýchacích : Za běžných podmínek použití a při odpovídajícím odvětrávání není třeba používat žádné 
speciální prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Mask with filter against organic gases and 
vapors as type A (EN14387)

Další informace : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina

 

Vzhled : Viskózní kapalina.
Barva : Bílý.

 

Zápach : Uhlovodík.
 

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

pH : 5 - 7 (1 %)
 

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod vzplanutí : 100
 

Teplota samovznícení : 200 °C
 

Teplota rozkladu : > 150 °C
 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Tlak páry : ≈ 2,3 kPa (20ºC)
 

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
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Hustota : ≈ 0,804 g/l
Rozpustnost : Lze mísit s vodou.

 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, kinematická : ≈ 20,5 mm²/s
 

Viskozita, dynamická : 200 - 1200 mPa.s
 

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje
 

9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nezavedený.

10.2. Chemická stabilita
Za normálních okolností je stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Extrémně vysoké nebo nízké teploty.

10.5. Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Oxid uhelnatý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita : Neklasifikováno

SAECARE ATH 
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg
LD50, dermálně, potkan > 5000 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: 5 - 7 (1 %)

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno
pH: 5 - 7 (1 %)

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno

SAECARE ATH 
Viskozita, kinematická ≈ 20,5 mm²/s

 

Další informace : This product has not been tested on animals.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Tento výrobek neobsahuje žádné složky nebezpečné pro vodní prostředí.

SAECARE ATH 
LC50 ryby > 100 mg/l
EC50 dafnie > 100 mg/l
72hodinová dávka EC50 řasy  1 > 100 mg/l

12.2. Perzistence a rozložitelnost
SAECARE ATH 
Perzistence a rozložitelnost Nebylo stanoveno.
Biologický rozklad 40 % 28d

12.3. Bioakumulační potenciál
SAECARE ATH 
Bioakumulační potenciál Žádné za normálních podmínek.

12.4. Mobilita v půdě
SAECARE ATH 
Mobilita v půdě Nezavedený.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Doporučení pro likvidaci odpadu : Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi. Zabraňte úniku 

do životního prostředí.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN kód
Číslo OSN (ADR) : Nepoužije se
Číslo OSN (IMDG) : Nepoužije se
Číslo OSN (IATA) : Nepoužije se

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
Oficiální název pro přepravu (ADR) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (IATA) : Nepoužije se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Nepoužije se

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Nepoužije se

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : Nepoužije se

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : Nepoužije se
Obalová skupina (IMDG) : Nepoužije se
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Balicí skupina (IATA) : Nepoužije se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

   
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

- Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje

- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
 

15.1.2. Národní předpisy
Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů

Dánsko
Class for fire hazard : Třída III-1
Store unit : 50 litr
Poznámky ke klasifikaci : Hořlavý podle dánského ministerstva spravedlnosti; Musí být dodržovány pokyny pro nouzovou 

správu při skladování hořlavých kapalin

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
To nebylo provedeno
 

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:
Obecné aktualizace.

Zdroje dat : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Doporučení ke školení : Žádné specifické vzdelávání.
Další informace : Žádný/á.

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


