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• 1. Označení látky/přípravku a firmy 

 
� Označení látky nebo přípravku 

WABCO - prostředek proti zamrzání  
� Použití látky / přípravku:  

viz Označení látky nebo přípravku. 

� Označení výrobce: 
Kraul & Wilkening u. Stelling KG GmbH & Co., Lohweg 39, D-30559 Hannover 
telefon 0511/51005-0, fax 0511/51005-39 
 

� Číslo nouzového volání / poradna 
Toxikologická poradna : 
Tel:  
Nouzová linka firmy: 
Tel: 0511/51005-33 
 
 

• 2. Složení / údaje o složkách 
 

2.1 Chemické označení 
% rozsah     symbol     R-věty       CAS         EINECS, 

ELINCS 
butanol                          1-< 20                  F/Xi               11-36-66-67                           201-159-0 
etandiol                         1-< 20                  Xn                 22                                           203-473-3 
etanol                            70 - 90                 F                   11                                           200-578-6 
text R-vět viz bod 16 

 
 

• 3 Možná nebezpečí 
 

3.1 Pro člověka 
viz i bod 11 a 15 
Přípravek je zařazen jako nebezpečný podle definice směrnice 199/45/ES. 
Přípravek je snadno hořlavý 
3.2 Pro životní prostředí 
v
 
iz i bod 12  

 

• 4 První pomoc 
 

4.1 Po vdechnutí: 
Postarejte se o dostatečný přívod čerstvého vzduc

ostiženého odveďte z nebezpečného prostředí.  
hu a případně konzultujte lékaře. 

P
 
4.2 Po kontaktu s očima: 
Postiženému je nutno oči vyplachovat po dobu několika minut velkým množstvím čisté tekoucí vody, případně je nutná 

ávštěva lékaře. n
 
4.3 Po kontaktu s pokožkou: 
Znečištěný a postříkaný oděv ihned svlečte. Postiženou kůži očistěte řádně vodou a mýdlem. V případě podráždění 

kožky (zarudlá pokožka) konzultujte lékaře. po
   
4.4 Po požití: 
Nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékařskou

 lékaři si vezměte sebou tento bezpečnostní list.  
 pomoc. 

K
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4.5 Nutnost použití zvláštních prostředků pro první pomoc 
Nebylo zjišťováno 
 

 

• 5 Protipožární opatření 
 

5.1       Vhodné hasící prostředky  
Pěna rezistentní vůči alkoholu. 
Postřik vodou. 
CO2
Ohrožené nádoby ochlazujte vodou. 
5.2       Nevhodné hasící prostředky 
Plný proud vody. 
5.3       Zvláštní nebezpečí v souvislosti s látkou nebo přípravkem, produkty spalování 
nebo zplodinami  
V případě požáru mohou vznikat: 
oxidy uhelnaté 
výbušné páry/směsi 
nebezpečné výpary, těžší než vzduch. 
5.4       Zvláštní prostředky osobní ochrany při hašení požáru 
Nezávislý dýchací přístroj. 
Příp. plná ochrana. 
5.5       Jiná nebezpečí 
Kontaminovanou hasící vodu likvidujte v souladu s předpisy. 
 

 

• 6 Opatření při náhodném uvolnění 
 

viz bod 13. a dále bod 8. - Osobní ochranné prostředky 
6.1       Bezpečnostní opatření týkající se ochrany osob 
Odstraňte potenciální zdroje vznícení, nekuřte. 
Zajistěte dostatečné větrání. 
Zabraňte kontaktu s očima i kůží, nevdechujte. 
Pozor ne nebezpečí uklouznutí. 
6.2       Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí 
Nutnost lokalizace v případě úniku většího množství látky. 
Zabraňte kontaminaci povrchových i spodních vod, zabraňte úniku látky do půdy. 
Nevypouštějte do kanalizace v nezředěném stavu. 
6.3       Postup při čištění  
Uniklou látku zneškodňujte pomocí nasákavých prostředků (např. univerzální prostředky se sacími schopnostmi), 
likvidujte podle bodu 13. 
 

 

• 7 Manipulace a skladování 
 
7.1 Manipulace 
Pokyny pro bezpečnou manipulaci: 
viz bod 6.1 
Odstraňte možné zdroje vznícení - nekuřte. 
Používejte pouze pracovní postupy dle Provozních pokynů. 
Dbejte na řádné větrání místností. 
Dbejte na vhodná opatření zabraňující elektrostatickému nabíjení. 
Používejte jen přístroje, u nichž nehrozí nebezpečí výbuchu. 
Dbejte pokynů uvedených 
7.2       Skladování 

na přelepkách a v Návodu na použití. 

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:  
Látku skladujte jen ve vhodných skladovacích prostorách. 
Neskladujte na chodbách nebo schodištích. 
Neskladujte společně s hořlavými látkami nebo s látkami, u nichž hrozí samovznícení. 
Látku skladujte pouze v originálních a uzavřených obalech. 
Podlaha musí být odolná vůči působení ředidel. 
Dodržujte podmínky pro zvláštní skladování (v Německu např. Provozní předpisy). 
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Zvláštní podmínky pro skladování:  
viz bod 10.2 
Skladujte v chladnu. 
Chraňte před slunečním zářením a působením tepla. 
 

 

• 8 Omezení expozice a osobní ochranné prostředky 
 

Dbejte na řádně větrání - toho lze dosáhnout vhodným lokálním odsáváním nebo dostatečnou cirkulací vzduchu. 
Pokud takovéto větrání nezaručí dodržení předepsaných koncentrací hodnot MAK, je nutno používat ochranné dýchací 
prostředkyy. 
Platí pouze v případě, že jsou uvedeny přípustné hodnoty expozice. 

 
Chemické označení 

% rozsah     hodnota MAK, TRK            hodnota BAT 
butanol                          1-< 20                  200 ppm (600 mg/m3) (ES)               5 mg/l 
etandiol                         1-< 20                  10   ppm (  26 mg/m3), 20          
                                                                  ppm (52 mg/m3) (ES) 
etanol                            70 - 90                 500 ppm (960 mg/m3) 

 
8.1 Ochrana dýchacích orgánů:              V případě překročení hodnot MAK 
dýchací maska s filtrem A (EN 141) 
 
8.2      Ochrana rukou:                                   Rukavice odolávající působení ředidel (EN 374) 
Doporučujeme používání vhodného krému na ochranu rukou. 
Ochranné rukavice z nitrilu (EN 374). 
 
8.3      Ochrana očí: 
Ochranné brýle (EN 166), těsně přiléhající a s boční ochranou před rozstřikující látkou. 
 
8.4      Ochrana těla: 
Vhodný ochranný pracovní oděv (např. ochranná obuv EN 344, pracovní oděv s dlouhým rukávem). 
V závislosti na pracovním postupu - ochranná zástěra, holínky (EN 347). 
Informace týkající se ochrany rukou - nebyly prováděny žádné testy. 
Doporučení jsou uvedena na základě všech dostupných informací k obsaženým látkám. 
Doporučení byla odvozena na základě informací výrobce rukavic. 
Volba materiálu rukavic závisí na době průniku, permeanci a degradaci. 
Volba vhodného typu rukavic závisí nejen na jejich materiálu, nýbrž i na dalších kvalitativních charakteristikách a může se 
lišit v závislosti na konkrétním výrobci. 
U jednotlivých přípravků nelze odolnost materiálu rukavic předem určit a musí být před každým použitím vyzkoušena.  
Přesnou dobu průniku materiálu rukavic si zjistěte u výrobce - tato doba musí být dodržena. 
 

 

• 9 Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

forma:                       tekutá 
barva:                                                    modrá 
zápach:                                                 po alkoholu 
hodnota pH v nezředěném stavu:         5 -7 
bod varu:(v °C):                                     78 * 
teplota tuhnutí (v °C):                            - 114 * 
bod vzplanutí (v °C):                             17,5 
teplota hoření (samovznícení):             425°C 
dolní mez výbušnosti:                           3,4 obj.% 
horní mez výbušnosti:                           15 obj. % 
tlak páry:                                               59 hPa* 
relativní hustota (g/ml):                         ~ 0,81 
rozpustnost ve vodě:                            směsitelná 
koeficient dělení (n-oktanol/voda):       - 0,32* 
viskozita:                                              1,19 mPas* 

*etanol 
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• 10 Stabilita a reaktivita 
 

10.1       Podmínky, jichž je nutno se vyvarovat: 
Viz bod 7. 
Zahřívání, otevřený plamen, zdroje vznícení 
Elektrostatický náboj 
 
10.2       Látky, jichž je nutno se vyvarovat: 
Viz bod 7. 
Zabraňte kontaktu s jinými chemikáliemi. 
Zabraňte kontaktu se silnými oxidačními prostředky. 
Zabraňte kontaktu se silnými kyselinami. 
Peroxidy 
Chloridy kyselin 
Alkalické kovy 
 
10.3       Nebezpečné produkty rozkladu: 
Viz bod 5.3 
 

 

• 11 Toxikologické údaje 
 

11.1       Akutní toxicita a ihned se projevující účinky: 
11.1.1 Požití, LD50 krysa orálně (mg/kg):                                 6200 * 
11.1.2 Vdechnutí, LC50 krysa inhalačně (mg/l/4h):                  > 8000 * 
11.1.3 Kontakt s pokožkou, LD 50 krysa dermálně (mg/kg):     > 20.000 * 
11.1.4 Kontakt s očima:                                                             dráždí, * 
 
11.2       Opožděně se objevující a chronické účinky: 
11.2.1 Senzibilizující účinky:                                                     ne * 
11.2.2 Rakovinotvorné účinky:                                                  žádné údaje 
11.2.3 Účinky způsobující změnu genotypu:                             žádné údaje 
11.2.4 Negativní účinky na reprodukci:                                     * 
11.2.5 Narkotizační účinky:                                                       možné 
 
11.3       Jiná upozorní: 
Nebylo provedeno zařazení dle výpočtového postupu. 
Mohou se projevovat tyto další účinky: 
Výpary mohou způsobit ospalost a malátnost. 
Opakovaný kontakt s látkou může narušit a poškodit pokožku (zhrubnutí a popraskání). 
výrobek způsobuje odmaštění pokožky. 
Výrobek dráždí oči. 
Výrobek dráždí dýchací cesty. 
Bolesti hlavy. 
Závratě. 
Ovlivnění centrálního nervového systému. 
Ve velkých dávkách: 
dušnost 
bezvědomí 
Po požití: 
nevolnost 
zvracení 
poškození jater 
* etanol 
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• 12 Ekologické údaje 

 
Stupeň ohrožení vod:                                           1 
Vlastní klasifikace:                                                ano (VwVwS) 
Perzistence a odbourávání:                                  OECD 94% screening test * 
BSB5 0,93-1,67 
CSB 1,99 g/g* 
chování v čističkách vod:                                       žádné údaje  
AOX:                                                                     
Podle receptury neobsahuje AOX. 
Vodní toxicita: 
Toxicita pro vodní organismy:  
LC50/48 hod. Leuciscus idus 8140 mg/l * 
Toxicita pro životní prostředí:                               žádné údaje 
* etanol 
 
 

 

• 13 Pokyny k likvidaci 
 

13.1       Vlastní látka / přípravek / zbytková množství 
Číslo odpadu podle ES: 
Uvedené číslo odpadu představuje doporučení s ohledem na předpokládané používání tohoto výrobku. 
V případě jiného použití a zvláštních podmínek při likvidaci výrobku u uživatele mohou být přiřazována i jiná čísla odpadu. 
07 01 01 vodné čistící roztoky a matečné louhy 
07 07 04 jiná organická rozpouštědla, čistící roztoky a matečné louhy 
Doporučení: 
Dodržujte místě platná úřední doporučení 
Např. vhodné spalovny. 
 
13.2       Znečištěné obaly: 
viz bod 13.1 
Dodržujte místě platná úřední doporučení 
15 01 02 Obaly z umělých hmot 
15 01 01 Obaly z papíru a lepenky 
15 01 01 Obaly z kovu 
 
 

• 14. Přepravní údaje 
 

Obecné údaje 
Číslo UN:                                                1170 
Transport po silnici / na kolejích (GGVSE/ADR/RID) 
Třída/skupina obalů:                               3/II 
UN 1170 ETANOL, ROZTOK 
Klasifikační kÓd:                                     F1
LQ:                                                          4  

 

Transport po moři 
GGVSee/IMDG kód:                               3/II    (třída/skupina obalů) 
EmS:                                                       F-E, S-D 
mořské škodliviny / marine polutant:      bez údajů 
ETHANOL SOLUTION  
Transport leteckou cestou 
IATA:                                                      3/-/II   (třída/druhotná nebezpečí/skupina obalů) 
Ethanol Solution 
Další upozornění: 
Předpisy týkající se malých množství zde nejsou zohledněny. 
Číslo nebezpečí a kód obalu sdělíme na požádání. 
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• 15 Předpisy  

ebezpečných látkách včetně směrnic ES 
7/548/EHS a 1999/45 ES) 

             lehce vznětlivá látka  

 vznětlivá látka  

žte mu obal a etiketu k výrobku. 
nostech. 

od te předpisy týkající se ochrany práce u mladistvých (německé předpisy). 
 

 

 
Označení podle směrnic o n
(6
 

třídy nebezpečnosti:        F Symbol 
Označení nebezpečí:      

-věty: R
11 lehce
 
S-věty: 
(2) Nesmí se dostat do rukou dětem. 

zavřeném stavu. 7 Nádoby skladujte jen v u
16 Chraňte před možnými zdroji vznícení - nekuřte. 
23.b Nevdechujte výpary. 

ečným způsobem. 35 Odpady a nádoby musí být odstraňovány bezp
kaře a uka(46) V případě požití ihned konzultujte lé

íst51 Používejte jen v dobře větraných m
Další údaje:                                  žádné 

mezení.                                     Ano O
D ržuj

• 16 Další údaje: 
 

xpedici. 

ěty jednotlivých složek (viz bod 2): 

ví po požití 
 

 

Údaje uvedené v tomto listě se vztahují na produkt opři e
Třída skladování podle VCI:                                      3 A 

                                                8 Přepracované body:  
věty jsou R-vNíže uvedené 

11 snadno vznětlivý 
36 dráždí oči 

arušit pokožku 66 opakovaný kontakt může n
7 výpary mohou způsobit ospalost a malátnost 6

22 ohrožuje zdra

• 
 

ořlavé kapaliny 

 

čeniny  

edpisy i 

vky kladené na bezpečnost našeho výrobku a v 
ťují vlastnosti daného výrobku. 

2839 Steinheim, tel.: 01805-
EMICAL / 01805-243 6142, fax: 05233-941790 

ukce tohoto dokumentu pouze s výslovným 
souhlasem firmy Chemical Check GmbH  - Poradna pro nebezpečné látky 

 
 

Vysvětlivky: 

MAK - maximální koncentrace látky na pracovišti 
TRK - technická koncentrace  
BAT - biologická tolerance na pracovišti  

řlavých kapalin VbF - Nařízení týkající se ho
TRbF - Technické předpisy pro h

od  WGK - třída ohrožení v
WGK3 - vysoké ohrožení vod
WGK2 - ohrožení vod 

 WGK1 - nízké ohrožení vod
OC - těkavé organické slouV

AOX - organické halogeny 
 
Údaje v tomto datovém listu popisují výrobek s ohledem na bezpečnostní opatření, jež musí být dodržena při jeho 

 v souladu s platnými národními přpoužívání. Údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
předpisy EU. Nemohou však být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku při konkrétní aplikaci.  
Uživatel zodpovídá za dodržování všech relevantních zákonných ustanovení. 

to bezpečnostním listě popisují pouze požadaÚdaje uvedené v tom
řípadě nezajišžádném p

Ručení vyloučeno. 
Vystavil: 
Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D-3
CH
 
©  Chemical Check GmbH Poradna pro nebezpečné látky. Změny a reprodby


