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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo 

distributora 
 
1.1 Identifikace látky nebo přípravku:  

Metalic Polish & Wax 
 
1.2 Použití látky nebo přípravku: 
 
 Leštící přípravek pro údržbu metalízových laků automobilů 
 
1.3 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora:  
 Výrobce   : Einszett - Autopflegesysteme Deutschland  

      GmbH  & Co 
 Místo podnikání nebo sídlo:  Industrieweg 9 -15 
 Nár. označení/PSČ/místo:  D-51429 Bergisch Gladbach 
 Identifikační číslo: 
 Telefon:    0049 2204 - 9494 - 0 
 Telex: 
 Fax:     0049 2204 – 9494 - 70 
 Nouzové telefonní číslo:  0049 2204 - 9494 – 30 
 E-mail:     info@einszett.de  
       www.einszett.de 
 
1.31 První distributor:  
 Jméno nebo obchodní jméno: Petr Jech 
        
 Místo podnikání nebo sídlo::  Husova 2518 
 Nár. označení/PSČ/místo:  440 01  Louny 
 Identifikační číslo:   48020273 
 Telefon:    415 65 42 77 
 Telex: 
 Fax:     415 694 254 
 E-mail:     petrjech.einszett@seznam.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: 
 
 Toxikologické informační středisko,  
 Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 tel./fax.: 224919293, 224915402 
 
2. Informace o složení přípravku 
 
2.1 Složení přípravku: přípravek na bázi částečně zmýdelněných vosků, abraziv, 

alifatických uhlovodíků, komponentů na ošetření, aromatických látek a barviv 
 
2.2 Výrobek obsahuje tyto látky: 
 
2.21 Chemický název:    nízko vroucí vodíkem rafinovaná nafta 
 Obsah  v (%):     30 - 40 
 Číslo CAS:     64742-48-9 
 Číslo ES (EINECS):    265-150-3/ 649-327-00-6 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:  T 
 R-věty:      R45-65, 10 
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 S-věty:      S 53-45 
 
2.22 Chemický název:    dimeticon 
 Obsah  v (%):     5 - 15 
 Číslo CAS:     63148-62-9 
 Číslo ES (EINECS):       
 Výstražný symbol nebezpečnosti:    
 R-věty:        
 S-věty:        
 
2.23 Chemický název:    2-Diethylaminoethanol 
 Obsah  v (%):     <1 
 Číslo CAS:     100-37-8 
 Číslo ES (EINECS):    202-845-2/ 603-048-00-6 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:  C 
 R-věty:      R34 
 S-věty:        
 
2.24 Chemický název:    oxid hlinitý 
 Obsah  v (%):     5 - 15 
 Číslo CAS:     1344-28-1 
 Číslo ES (EINECS):    215-691-6 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:    
 R-věty:        
 S-věty:       
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
 
3.1 Klasifikace látky nebo přípravku: 
 
 R- věty: 
      
   
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví a životní prostředí při používání látky 

/ přípravku: 
   
3.3 Možné další rizika nesprávného použití látky / přípravku: 
       
 
3.4 Informace na obalu: 
 viz. bod 15 
 
 
4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1 Je nutná okamžitá lékařská pomoc:   
 
4.2. Pokyny pro první pomoc:  při nebezpečí bezvědomí, uložení a přeprava ve stabilní 

poloze na boku, při spolknutí příp. zvracení nebezpečí proniknutí do plic 
 -  
4.21 Při nadýchání:  dopravit na čerstvý vzduch a uložit v klidu 
 
4.22 Při styku s kůží: při dotyku s pokožkou omýt vodou a mýdlem 
 
4.23 Při zasažení očí: zasažené oko vymývat velkým proudem vlažné vody, konzultovat s 

lékařem 
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4.24 Při požití: nevyvolávat zvracení, při náhodném polknutí vypít hodně vody a vyžádat si 

radu lékaře  
 
 
4.3 Pokyny pro zabezpečení okamžitého ošetření na pracovišti: Znečištěné, 

potřísněné oblečení ihned svlékněte 
 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 
5.1 Vhodné hasící materiály:  pěna odolná alkoholu, hasící prášek, CO2,  
 
5.2 Nevhodné hasící materiály:  ostrý paprsek vody 
 
5.3 Zvláštní nebezpečí expozice: v případě požáru možné vytváření plynů CO a  CO2 
 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:  nevdechovat plyny z exploze a požáru 
 
5.5 Další údaje:  Pozůstatky po požáru a kontaminované hasící prostředky likvidovat 

podle místních předpisů  
 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: postarat se o postačující větrání, 

používejte osobní ochranné pracovní prostředky 
 
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:  vyteklý produkt nenechat 

vsáknout do půdy nebo spláchnout do vod 
 
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: zachytit materiálem, který váže 

tekutinu (písek, zemina, univerzální zachycující prostředek). Zachycený materiál 
sbírat a likvidovat podle předpisů. 

 
6.4 Další údaje: informace k osobnímu ochrannému vybavení viz. kap. 8 
 
7. Pokyny pro zacházení a skladování látky nebo přípravku 
 
7.1 Pokyny pro zacházení: 
   
7.11 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: dodržovat bezpečnostní opatření 

běžná při zacházení s chemikáliemi, postarat se o vhodné odsávání / odvětrávání při 
zpracování. Zabraňte vytváření prachu. 

7.12 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:    
7.13 Specifické požadavky na vybavení a postupy nakládání:  nádoby uchovávat na 

chladném, dobře větraném místě 
 
7.2 Pokyny pro skladování: 
  
7.21 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat v původních obalech.   
7.211 Specifické požadavky na skladovací prostory:   
7.212 Neslučitelné materiály:   



1Z  
einszett  

ï
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. 
Název výrobku: 

Metalic Polish & Wax 

Datum vydání 8.12.2006 
Datum revize:           
Datum tisku: 22.4.2007 
Strana 4 ze 7 stran 
Datový list č. 00 150 02 18ï

 
7.213 Skladovací podmínky (teploty,vlhkost,osvětlení,inertní plyn): Nádoby udržovat těsně 

zavřené. V originální nádobě při skladování do 25 OC má výrobek trvanlivost nejméně 
12 měsíců.  

7.214 Speciální elektrické vybavení a prevence statické elektřiny: 
 
7.3. Specifické použití: 
 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 
 
8.1 Expoziční limity: nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) 
 
 č.CAS      Označení látky  Druh      Hodnota     Jednotka 
   od aromatizovaná směs  NPK-P  1000  mg/m3 
   uhlovodíků bez aditív, aromáty <1% 
  100-37-8 2-Diethylaminoethanol NPK-P  24  mg/m3 
 
8.2 Omezování expozice:  
 
8.21 Omezování expozice pracovníků: nevdechovat páry 
8.211 Ochrana dýchacích orgánů: při vzniku prachu nosit masku proti jemnému prachu 
8.212 Ochrana rukou:  rukavice odolné proti rozpouštědlům, neoprénové rukavice 
8.213 Ochrana očí: ochranné brýle  s boční ochranou  
8.214 Ochrana pokožky / těla: lehký ochranný oděv   
 
8.3 Hygienická opatření: Všeobecná ochrana: před přestávkami a na konci práce si očistit 

pokožku, ruce a ošetřit vhodným ochranným krémem. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit,nešňupat.   

 
8.22 Omezování expozice životního prostředí: 
 
 
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
 
9.1 Skupenství (při 20 oC):   pastovitá 
9.2 Barva:      zbarvená 
9.3 Zápach (vůně):    chrakteristická 
9.4 Hodnota pH neředěný (při 20 oC):  9 
9.4.1. Hodnota pH 1% (při 20 oC):     
9.5 Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):    
9.6 Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):   
9.7 Bod vzplanutí (oC):    >62 oC 
9.8 Hořlavost: bod hoření (oC):   >200 oC 
9.9 Samozápalnost:      
9.10 Mez výbušnosti: horní mez (% obj.):  7 
    dolní mez (% obj.):   1 
9.11 Oxidační vlastnosti:     
9.12 Tenze par (při oC):    při 20 oC  23 hPa 
9.13 Hustota (při oC):    při 20 oC cca 0,92 g/cm3 
9.14 Rozpustnost (při oC):     
 - ve vodě:     při 20 oC nepatrně rozpustný  
 - v tucích: (včetně specifikace oleje):    
9.15 Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda:   
9.16 Další údaje:  - teplota vznícení (oC):   
   - viskozita mPas (při 20 oC):   >300 
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Přípravek není nebezpečný výbuchem. 
  
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
 
 
10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit:  reakce s oxidačními prostředky  
 
10.2 Materiály, které nelze použít:   
 
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:  vytváření plynů CO a CO2 
 
10.4 Další údaje:   
 
 
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
 
11.1 Nebezpečné účinky z expozice: Hodnoty LD/LC50, které jsou relevantní pro 

zařazení: 
  
Složka   Druh  Hodnota  Zvíře  Látka 
   orálně  >2000 mg/kg  krysa  nafta 
   dermálně >2000 mg/kg  králík  nafta 
   inhalačně 5 mg/l(4h)  krysa 
 Na pokožku:   nízký dráždivý účinek – odmašťuje pokožku 
 Na oko:   nepatrný dráždivý účinek – bez povinnosti označení 
 Senzibilace:   není 
 
11.2 Subchronická / chronická toxicita:  nezjištěna 
 
11.3 Senzibilizace:     není znám žádný senzibilizační účinek 
 
11.4 Karcinogenita:      nezjištěno 
 
11.5 Mutagenita:      nezjištěno 
 
11.6 Toxicita pro reprodukci:    nezjištěno 
 
11.7 Zkušenosti u člověka:    nebyly zjištěny nepříznivé účinky 
 
11.8 Provedení zkoušek na zvířatech:      viz. bod 11.1       
 
11.9 Další údaje:  Údaje ohledně toxicity se vztahují k rozpouštědlu 
 
 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku: 
 
12.1 Ekotoxicita: 

Organismus Hodnota  Druh   Metoda Poznámka 
 Ryby  LC50 >1000 g/m3(96h) Regenbogenforelle OECD 203 
Produkt se nesmí dostat do podzemní vody nebo do povrchových vod. 
 
12.2 Mobilita: 
 
12.3 Persistence a rozložitelnost:    
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12.4 Bioakumulační potenciál:   
 
12.5 Další nepříznivé účinky:   
ukazatel  hodnota   látka 
  
12.6 Opatření při náhodném úniku:   
 
12.7 Další údaje: neobsahuje žádné sloučeniny AOX  
 
 
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku: 
 
13.1 Informace o bezpečném zacházení s látkou / přípravkem:   
 
13.2 Vhodné metody odstraňování látky / přípravku a znečištěných obalů:  
 Nelikvidovat společně s odpadem z domácností. Přípravek likvidovat prostřednictvím 

oprávněné firmy jako nebezpečný odpad. Kontaminované obaly je třeba optimálně 
vyprázdnit. První distributor je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod 
číslem EK-F05030149. První distributor tím plní povinnosti zajistit zpětný odběr a 
využití odpadu z obalů současně i pro další distributory. 

 
13.3 Právní předpisy o odpadech: kód odpadu:  

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky 
 Doporučení pro produkt: spálení ve vhodné spalovně, nutno dodržet požadované 

předpisy 
 Doporučený čistící prostředek:   
 
14. Informace pro přepravu látky / přípravku 

Ve smyslu nařízení se nejedná o nebezpečnou látku 
 
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce / přípravku 
 
15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek: Označení  přípravku podle 

zákona č.356/2003 Sb.: 
 
 Výstražný symbol a informace na obalu: ne 
 
   R-věty:    
     
 Nebezpečná látka:   nízko vroucí vodíkem rafinovaná nafta 
 
 S-věty:  

  
S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 22  Nevdechujete prach 
S 24/25 Zamezte styku s kůži a očima 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 

obal nebo označení 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro 

zvláštní nebo nebezpečné odpady 
 

 Hmatatelná výstraha pro nevidomé:  ne 
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 Požadavek na bezpečnostní uzávěr: ne 
  
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:  
  
 Znění R-vět uvedených v kapitole 2 a 3 (nikoliv pro zařazení přípravku): 
 
 R 45  Může vyvolat rakovinu  

R 65  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R 34  Způsobuje poleptání 
R 10  Hořlavý 
  
 

16.1. Pokyny pro školení a písemná pravidla:  
nejsou nutná, jinak obecně dodržovat §132 a další Zákoníku práce 
 

16.2. Doporučená omezení použití:  
Přípravek by neměl být používán pro žádný jiný účel, než pro který je specifikován 
v bodě 1.2. jelikož specifické podmínky použití přípravku jsou mimo kontrolu 
dodavatele. Proto je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění 
místním podmínkám, zákonům, nařízením. Bezpečnostní informace popisují přípravek 
z hlediska bezpečnostního a nejsou technickými informacemi o přípravku 
 

16.3. Bezpečnostní list byl zpracován: Ing. Vladimír Hanko Consulting, Anny Letenské 11,  
120 00 Praha 2, tel./fax.: 222 252 010, e-mail: hancons@post.cz 
 

16.4. Zdroje nejdůležitějších údajů: zde uvedené informace vycházejí z našich nejlepších 
znalostí, současné legislativy a podkladů poskytnutých výrobcem 


