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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 
 
1.1 Identifikace látky nebo přípravku:  

Reifenschaum 500 ml 
 
1.2 Použití látky nebo přípravku: 
 
 Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením 
 
1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce:  
 Jméno nebo obchodní jméno: 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 
 
1.31 Dovozce:  
 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 polymerových emulzí. Hnací plyn: propan/ 

butan 
 
2.2 Výrobek obsahuje tyto látky: 
 
2.21 Chemický název:    Propan 
 Obsah  v (%):     5 - 15   
 Číslo CAS:     74-98-6 
 Číslo ES (EINECS):    200-827-9 / 601-003-00-5 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:  F+    
 R-věty:      12 
 S-věty:      (2-) 9-16 
 
 



1Z  
einszett  

ï
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

podle vyhlášky č.231/2004 Sb. 
Název výrobku: 

Reifenschaum 500 ml

Datum vydání 6.12.2004 
Datum revize:           
Datum tisku: 9.8.2005 
Strana 2 ze 7 stran 
Datový list č. 00 150 01 18ï

 
2.22 Chemický název:    Butan 
 Obsah  v (%):     15 - 30  
 Číslo CAS:     106-97-8 
 Číslo ES (EINECS):    203-448-7 / 601-004-00-0 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:  F+ 
 R-věty:      12 
 S-věty:      (2) 9-16 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
 
3.1 Klasifikace látky nebo přípravku: 
 
 R- věty: 
    R 12 Extrémně hořlavý 
   
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví a životní prostředí při používání látky 

/ přípravku: 
  extrémně hořlavý, nutno zamezit styku s očima 
3.3 Možné další rizika nesprávného použití látky / přípravku: 
  při použití je možné vytváření výbušných/ vysoce hořlavých směsí par a vzduch  
 
3.4 Informace na obalu: 
 viz. bod 15 
 
 
4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1 Je nutná okamžitá lékařská pomoc:  extrémně hořlavý 
 
4.2. Pokyny pro první pomoc:   
 
4.21 Při nadýchání:  dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid, při 

přetrvávajících potížích vyhledat lékaře 
4.22 Při styku s kůží: důkladně omývat mýdlem a vodou 
 
4.23 Při zasažení očí: důkladně vymývat oči velkým množstvím čisté vody, zajistit 

lékařskou pomoc 
4.24 Při požití: důkladně vypláchnout ústa vodou, předat do lékařského ošetření 
 
 
4.3 Pokyny pro zabezpečení okamžitého ošetření na pracovišti:  
 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 
5.1 Vhodné hasící materiály:  hasící prášek, oxid uhličitý   
 
5.2 Nevhodné hasící materiály:  ostrý proud vody 
 
5.3 Zvláštní nebezpečí expozice: látka extrémně hořlavá 
 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:  používat ochranný dýchací přístroj 

nezávislý na okolním vzduchu 
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5.5 Další údaje:  Je možný rozklad, nárůst tlaku a prasknutí nádob. Ohrožené nádoby při 

požáru chladit rozprašovaným paprskem vody 
 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: s vodou vytváří kluzké povrchy 
 
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:  Nedovolit aby se přípravek 

v koncentrované podobě dostal do půdy 
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: neuvedeny 
 
7. Pokyny pro zacházení a skladování látky nebo přípravku 
 
7.1 Pokyny pro zacházení: 
 Postarat se o dobré větrání místnosti. 
7.11 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: Nádobu neotvírat násilím, dodržovat 

bezpečnostní opatření běžná při zacházení s chemikáliemi. 
7.12 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:    
7.13 Specifické požadavky na vybavení a postupy nakládání:   
 
7.2 Pokyny pro skladování: 
  
7.21 Podmínky pro bezpečné skladování:   
7.211 Specifické požadavky na skladovací prostory:   
7.212 Neslučitelné materiály:   
7.213 Skladovací podmínky (teploty,vlhkost,osvětlení,inertní plyn): Skladovat v původních, 

dobře uzavřených obalech na chladném, dobře větraném místě 
7.214 Speciální elektrické vybavení a prevence statické elektřiny: přijmout opatření proti 

vzniku elektrostatického náboje 
 
7.3. Specifické použití: 
 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 
 
8.1 Expoziční limity: mezní - přípustné koncentrace (NPK-P) 
 
 č.CAS      Označení látky  Druh      Hodnota     Jednotka 

74-98-6  propan   NPK-P  1800  mg/m3 
106-97-8 butan   NPK-P  2400          mg/m3 

 
8.2 Omezování expozice:  
 
8.21 Omezování expozice pracovníků:  
 
8.211 Ochrana dýchacích orgánů: ochrana dechu při nedostatečném odsávání nebo při 

delším působením 
8.212 Ochrana rukou: ochranné rukavice  
8.213 Ochrana očí: doporučují se ochranné brýle, vyvarovat se kontaktu přípravku s očima 
8.214 Ochrana pokožky / těla: není potřebná  
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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. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
9.1 Skupenství (při 20 oC):   kapalné / aerosol 
9.2 Barva:      bílá 
9.3 Zápach (vůně):    čerstvá 
9.4 Hodnota pH neředěný (při 20 oC):  8,8 
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):      
9.8 Hořlavost: bod hoření (oC):    
9.9 Samozápalnost:      
9.10 Mez výbušnosti: horní mez (% obj.):    
    dolní mez (% obj.):     
9.11 Oxidační vlastnosti:     
9.12 Tenze par (při oC):        
9.13 Hustota (při oC):    při 20 oC cca 1,01 g/cm3 
9.14 Rozpustnost (při oC):     
 - ve vodě:     při 20 oC   
 - v tucích: (včetně specifikace oleje):    
9.15 Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda:   
9.16 Další údaje:  - teplota vznícení (oC):   
   - viskozita mPas (při 20 oC):     
 
  
10. Stabilita a reaktivita 
 
10.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:   
 
10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  nebezpečí prasknutí nádob 
 
10.3 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   
 
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známy. 
 
10.5 Další údaje: Vyvarovat se tepla, jisker, plamenů. Při zvyšování tlaku je nebezpečí 

prasknutí a výbuchu 
 
 
11. Toxikologické údaje 
 
11.1 Akutní toxicita: Hodnoty LD/LC50, které jsou relevantní pro zařazení: 
  

Složka    Druh   Hodnota  Zvíře 
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 Na pokožku:   není 
 Na oko:   není 
 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:     neuvedeny 
 
 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku: 
 
12.1 Ekotoxicita: 

Složka      Hodnota   
  
  
 
12.2 Mobilita: 
 
12.3 Persistence a rozložitelnost: > 95% lehce biologicky odbouratelný 
 
12.4 Bioakumulační potenciál:   
 
12.5 Další nepříznivé účinky:   
 
12.6 Opatření při náhodném úniku:   
 
12.7 Další údaje: neobsahuje žádné sloučeniny AOX ani těžké kovy  
 
 
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku: 
 
13.1 Nebezpečí při odstraňování látky / přípravku:   
 
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. Výhradní dovozce je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM 
pod číslem EK-F05030149. Dovozce tím plní povinnosti zajistit zpětný odběr a využití 
odpadu z obalů současně i pro své distributory. 

 



1Z  
einszett  

ï
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

podle vyhlášky č.231/2004 Sb. 
Název výrobku: 

Reifenschaum 500 ml

Datum vydání 6.12.2004 
Datum revize:           
Datum tisku: 9.8.2005 
Strana 6 ze 7 stran 
Datový list č. 00 150 01 18ï

 
13.3 Právní předpisy o odpadech:  
07 02 17  Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 

 
14. Informace pro přepravu látky / přípravku 
 
14.1 Pozemní (silniční, železniční) přeprava (ADR/RID): 
 Číslo UN: 1950  Třída nebezpečnosti: 2 
 Pojmenování přepravovaných látek: :   
 Obalová skupina: III    
 Další údaje:  
14.2 Letecká přeprava (ICAO/IATA): 

Číslo UN: 1950  Třída nebezpečnosti: 2.1 
 Pojmenování přepravovaných látek: :       
 Obalová skupina: III    
 Další údaje:  
14.3 Přeprava po moři (IMDG): 

Číslo UN:  Třída nebezpečnosti:   
 Pojmenování přepravovaných látek: :      
 Obalová skupina:    
 Látka znečišťující moře:   
 Další údaje: 
 
14.4 Poznámky: Označení zboží: 1950 Aerosoly 
 
14.5 Další údaje: Aerosol  
  
15. Informace o právních předpisech 
 
15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek: Označení  přípravku podle 

zákona č.356/2003 Sb.: 
 

 Informace na obalu:    F+  

F+

extrémně
hořlavý  

 Hmatatelná výstraha pro nevidomé:  ne 
 Požadavek na bezpečnostní uzávěr: ne 
 
 Nebezpečná látka:   5-30% propan / butan 
 
   R-věty:  žádné 
    R 12 Extrémně hořlavý 
 
 S-věty:  S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 25 Zamezte styku s očima  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
 
 
 
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro 
zvláštní nebo nebezpečné odpady 
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16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:  
  
 Znění R-vět uvedených v kapitole 2 a 3 (nikoliv pro zařazení přípravku): 
 

 R 12 Extrémně hořlavý 
 

 Pokyny pro školení a písemná pravidla:  


