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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 
1.1 Identifikace látky nebo p�ípravku: 

Obchodní název:  ALGITRAY LIQUID 
Obchodní kód:  C400431 

1.2 Použití látky nebo p�ípravku: 
�isticí prost�edek s neutrálním pH ur�ený k odstra�ování alginát� z otiskovacích lžic. 

1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce: 
Dodavatel:  ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 -45021- Badia Polesine (RO) ITALY 
Telefonní �íslo do firmy pro naléhavé p�ípady: 0425/597611 

2. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH: 

Obsah zdraví škodlivých látek v souladu s ustanoveními sm�rnice 67/548/CEE a jejími následnými 
novelizacemi, nebo látek, pro které jsou stanoveny hranice pro maximální dobu expozice: žádný 

3. IDENTIFIKACE RIZIK 
P�ípravek v souladu s ustanoveními sm�rnic 67/548/CEE a 1999/45/CE a jejich následných novelizací není 
klasifikován jako nebezpe�ný. 
P�i normálním použití nehrozí žádné zvláštní nebezpe�í.  

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 P�i styku s k�ží: Pe�liv� omyjte vodou a mýdlem. 
4.2 P�i zasažení o�í: Okamžit� si o�i pe�liv� vypláchn�te vodou a ve vyplachování pokra�ujte nejmén� 
po 10 minut. 
4.3 P�i požití: Nevyvolávejte zvracení. OKAMŽIT� VYHLEDEJTE LÉKA�E a ukažte mu tento bezpe�nostní 
list. Je možné podat aktivní uhlí smíchané s vodou nebo lé�ivý minerální vazelínový olej. 
4.4 P�i nadýchání: Vyv�trejte prostory. Okamžit� pacienta vyve�te z kontaminovaného prost�edí a 
udržujte jej v klidu v dob�e v�traných prostorech. V p�ípad� nevolnosti vyhledejte léka�e. 

5. OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Vhodná hasiva: Voda, CO

2
, p�na, chemické prášky v závislosti na materiálech, které byly požárem 

zasaženy. 
5.2 Nehodná hasiva: Žádné zvlášt� nevhodné hasivo neexistuje. 
5.3 Nebezpe�í p�i ho�ení: Nevdechujte výpary. 
5.4 Ochranné prost�edky: Používejte ochranné prost�edky pro dýchací cesty. 

6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU  
6.1 Osobní ochrana: Použijte rukavice a ochranný od�v. 
6.2 Ochrana životního prost�edí: Uniklý p�ípravek zachy�te. Pokud se výrobek dostal do vodního 
toku, kanalizace nebo kontaminoval p�du �i vegetaci, uv�domte kompetentní orgány. 
6.3 Pokyny pro �išt�ní: Výrobek uchovejte za ú�elem op�tovného použití, pokud je možné, nebo 
likvidace. P�ípadn� jej absorbujte s použitím inertního materiálu. Po zachycení výrobku omyjte prostor a 
materiály, které se s ním dostaly do kontaktu, vodou. 

 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Pokyny pro zacházení: Viz následující odstavec 8. B�hem práce nejezte ani nepijte. 
7.2 Neslu�itelné látky: Žádná zvlášt� neslu�itelná látka neexistuje. Viz také následující odstavec 10. 
7.3 Pokyny pro skladování: Uchovejte v chladu a suchu p�i teplotách od 5 do 27°C (41-80°F). 
7.4 Pokyny pro prostory: Dob�e v�trané prostory. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ POM�CKY 
8.1 Preventivní opat�ení: Prostory, ve kterém je výrobek skladován a/nebo kde je s ním manipulováno, 
dob�e v�trejte. 
8.2 Ochrana dýchacích orgán�: P�i b�žném použití není nutná. 
8.3 Ochrana rukou: P�i b�žném použití není nutná. 
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8.4 Ochrana o�í: P�i b�žném použití není nutná. V každém p�ípad� dodržujte pokyny pro hygienu 
práce. 
8.5 Ochrana k�že: P�i b�žném použití není nutné p�ijímat žádná zvláštní opat�ení. 
8.6 Limitní hodnoty expozice obsaženým látkám: žádné 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Vhled a barva: pr�hledný roztok sv�tle žluté barvy 
9.2 Zápach (v�n�): v�n� šalv�je 
9.3 Hodnota pH: 7,6 
9.4 Relativní hustota: 1,02 g/cm3 
9.5 Rozpustnost ve vod�: rozpustný 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Za normálních podmínek stabilní. 
10.2 Látky, s nimiž produkt nesmí p�ijít do styku: Žádná zvláštní látka, se kterou produkt nesmí p�ijít 
do styku, není známa. 
10.3 Nebezpe�né rozkladné produkty: Žádné. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
Toxikologické informace o látkách nejsou k dispozici. V každém p�ípad� odvoláváme na odstavec 2. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Používejte výrobek v souladu s pokyny pro hygienu práce a neodhazujte výrobek do okolního prost�edí. 

13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ 
Pokud možno recyklujte. Dodržujte platné místní i celonárodn� platné p�edpisy. 

14. INFORMACE PRO P�EPRAVU 
Z pohledu p�epravních p�edpis� nejde o nebezpe�né zboží. 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH P�EDPISECH 
Na�ízení vlády �. 65/03 (klasifikace, balení a etiketování nebezpe�ných p�ípravk�):  P�ípravek není v souladu 
s ustanoveními sm�rnice 88/379/CEE a jejích následných novelizací považován ze nebezpe�ný.  

16. DALŠÍ INFORMACE 
Informace obsažené v tomto listu odpovídají stavu v�domostí a zkušeností, které byly k dispozici k výše 
uvedenému datu. Týkají se výlu�n� uvedeného výrobku a nemohou být považovány za záruku konkrétních 
vlastností. Uživatel se musí v souvislosti se specifickým využitím výrobku ujistit o vhodnosti a úplnosti t�chto 
informací. Tento bezpe�nostní list ru�í platnost veškerých jeho p�edchozích verzí a tímto je nahrazuje. 
Výrobek byl upraven tak, aby se v n�m nevyskytoval podíl vdechnutelného prachu. 


