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EÚ- BEZPEČNOSTNÝ LIST              
Podľa predpisu  (EG): 1907/2006

 Dátum nadobudnutia platnosti: 18. December 2006
Care & Safe xCid; vodný roztok Prepracované: 22. November 2015

1.Označenie látky/ príprava a spoločnosť                                              

1.1. Označenie látky Care & Safe xCid; vodný roztok 

1.2. Použitie látky Dekontaminácia ovzdušia a povrchov, vhodná aj na 
priemyselné použitie

1.3. Názov spoločnosti                          Care & Safe & Co k.s.; Technická 7, 82104 Bratislava, 

Slovakia T: +42 1 911 631 981,Email: office@careandsafe.eu

1.4. Núdzová linka počas pracovných dní +42 1 911 631 981, (PO-PI 08:00-17:00) 

2. Možné nebezpečenstvo Ustanovenia: žiadna nebezpečná príprava

Mimoriadne nebezpečné dopady na človeka a životné prostredie: 

Príprava nie je podľa smerníc EÚ škodlivá pre človeka a životné 

prostredie.

Pokyny k životnému prostrediu - pozri bod 12 - Ekologické údaje

3. Zloženie/ Údaje                        jedná sa o zmes nasledovných látok:

a Demineralizovaná voda

b PHMB <2% CAS No: 27083-27-8

 

4. Prvá pomoc – Opatrenia

4.1 Opis opatrení                                                                                                                                                                                               
Všeobecné inštrukcie:     Pri nástupe zdravotných ťažkostí konzultovať s 
lekárom
Po vdýchnutí:    zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu

Po kontakte s pokožkou:  umyť vodou, zasiahnuté šatstvo vyzliecť

Po kontakte s očami:        vypláchnuť čistou vodou pri otvorenom viečku
Po prehltnutí:            dostatočne vypiť vodu, pri pocite malátnosti

    konzultovať s lekárom

4.2 Inštrukcie pre lekára                            žiadne mimoriadne inštrukcie
 
 
 
 
 
 
                    

 

5. Opatrenia pri požiari 

5.1 Povolené hasiace prístroje:              Z dôvodu obsahu vody až 99% nehrozí nebezpečenstvo požiaru. 
Povolené sú všetky hasiace prístroje ( vodné, penové, práškové).

 Z bezpečnostných dôvodov nepovolené hasiace prístroje: žiadne

5.2 Nebezpečenstvo, pri požiari
vznikajúci oxid uhličitý, oxid dusičnatý a iné jedovaté plyny sa 
môžu vyskytnúť z dôvodu balenia.

5.3 Inštrukcie pri hasení požiaru           použiť masku a ochranný odev

6.    Opatrenia pri neúmyselnom uvoľnení

6.1 Na ľudí vzťahujúce sa  použiť rukavice z PVC, PE alebo gumy
      varovné opatrenia
6.2 Pohotovostné opatrenia                     nevylievať do kanazilácie, zabrániť prieniku do povrchových a                                                               
podzemných vôd
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6.3 Proces vyčistenia: Rozliaty produkt zachytiť alebo zotrieť pomocou absorbčných     
materiálov (piesok, kremičitany, lapač kyselín, univerzálny lapač, piliny).     
Zachytenú alebo zotretú látku odstrániť podľa predpisov.

7.     Manipulácia a skladovanie

7.1 Manipulácia pozri bod 6
Podľa nariadení miešať iba s demineralizovanou vodou. 
Bezpečnostné opatrenia ako pri manipulácií s chemikáliami. Pred 
prestávkou a po skončení práce: Umyť ruky. Skladovať mimo 
dosahu detí. Biocídy používať bezpečne. Pred použitím prečítať 
označenie a údaje o produkte.
 

7.2 Skladovanie Požiadavky na sklady a nádrže: Nádrže skladovať dobre 
uzatvorené.
 

7.3 Balenie Skladovať v originálnych obaloch.

8. Expozičný limit, ochrana dýchacích ciest a ochranné pomôcky

8.1 Kontrolné parametre               žiadne

8.2 Vymedzenie a monitoring                  Pri použití rozprašovačov/ aerosolových prístrojov je potrebné 
        ochranných pomôcok:                       použiť  ochrannú dýchaciu masku P2 alebo P3

Ochrana rúk: v normálnom prípade nie je potrebná, pri dlhšom 
kontakte: použiť rukavice z PVC, PE alebo gumy.

9.  Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1   Všeobecné špecifikácie/ Forma: tekutá
Vzhľad Farba: transparentná 

Zápach: neutrálny

9.2 Bezpečnostné údaje            Hodnota pH: ca. 6,9               
Bod varu:                           100° C                              
Bod topenia:                               Nepoužiteľné 
Bod vzplanutia/teplota horenia:         Nepoužiteľné 
Horľavosť: Nepoužiteľné 
(pevné látky, plyny).
Teplota samovznietenia :           Nepoužiteľné 
Výbušné vlastnosti: Nevýbušné 
Oxidačné vlastnosti:             Nie            
Tlak pary: 100 Pa pri 20°C 
Hustota: 1,01 g/cm³ pri  20° C 
Rozpustnosť vo vode: Úplná rozpustnosť vo vode 
Rozpustnosť v tukoch: Nerozpustné 
Koeficient delenia: Nepoužiteľné
(n-Oktanol/voda)

10. Stabilita a Reaktivita
10.1 Podmienky, ktorým sa treba vyvarovať    Pri správnom skladovaní a manipulácií neočakávať(produkt stabilný).                
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10.2 Látky, ktoré sa nesmú  miešať s aniónovými zlúčeninami (napr. povrchovo aktívne látky),
inak nenastane žiadny biocídny účinok

10.3 Nebepečné produkty rozkladu      Žiadne nie sú známe

11. Údaje na toxikológiu                       Pri  100%-tnom koncentráte 
Poly(iminoimidocarbonyliminohexamethyleneBiguanide) hydrochlorid:

Akútna orálna toxicita: LD50 > 2000 mg/ kg (netoxická pre ľudí)   
Akútna kožná toxicita: LD50 > 2000 mg/ kg (netoxická pre ľudí) 
Podráždenie pokožky (zajace): Psi = 2.0 (ľahko dráždiaci produkt) 
Podráždenie očí (zajace): max O.I. = 35
Precitlivenosť pokožky (Albíni): žiadna precitlivenosť
90-dňová Sub-chronická toxicita: žiadny efekt
Cyto-mutagenicita: žiadny efekt
Geno-toxicita  (C.H.O. bunky): žiadne chromozómové odchýlky 
Mutagenita: žiadne mutagénne alebo pro-mutagénne účinky
Karcinogény: žiadne (predchádzajúce štúdie)
Mutagény: žiadne
Teratogény: žiadne

12. Ekologické údaje  biologicky nie ľahko rozložiteľné ("Closed bottle test").Nevylievať 
nezriedené alebo vo veľkých množstvách do kanalizácie, 
povrchových alebo podzemných vôd.

13. Pokyny na odstránenie

13.1 Produkt a zvyšné množtvá 

Odpad odstrániť podľa úradných predpisov. Zaradenie 
odpadu (Rakúsko): dezinfekčný prostriedok č.53507, 
zaradenie odpadu (Európa): 180107

13.2 Balenie                                               žiadny nebezpečný odpad 

14. Údaje o prevoze                              Nie je nebezpečný podľa dopravných predpisov ADR, RID, 
IMDG ako aj GGVS/GGVE/GGVSee a ICAO-TI/IATA-DGR

15. Právne predpisy

15.1 Označovanie Produkt podľa smerníc EÚ nepodlieha klasifikácií a 
označovaniu, preto hodnotenie chemickej bezpečnosti 
nebolo vykonané.

16. Iné informácie  Zmeny voči poslednej verzií: všeobecné prispôsobenie k vyhláške 
1907/2006 : Informácie obsiahnuté v tomto bezpečnostnom liste 
zodpovedajú podľa nášho najlepšieho svedomia našim vedomostiam 
v momente spracovania.
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