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EnkoClean Handreiniger

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

EnkoClean Handreiniger

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Speciální čistič rukou

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KGFirma:

Hamburger Str. 16Název ulice:

40221 Düsseldorf  -  NěmeckoMísto:

Telefon: +49(0)211/ 30 40 74 Fax:+49(0)211/ 39 37 18

e-mail: info@enke-werk.de

e-mail (Kontaktní osoba): sdb@enke-werk.de

www.enke.czInternet:

pravní dny 7-16 hodin +49 (0) 211/ 30 40 74Informační oblast:

toxikologického střediska – sever (24 hodin): +49 (0) 551 / 19 2401.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Produkt je považován za kosmetický přípravek k čištění rukou, nepředstavuje žádné předvídatelné nebezpečí.  

(Vyhnout se očnímu kontaktu ).

2.2 Prvky označení

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Směs kosmetických přísad 

Obsahuje rozpouštědla

Chemická charakteristika

Jiné údaje

Prohlášení podle Regulace kosmetiky podle INCI: 

Dimethyl Glutarate

Dimethyl Adipate

MIPA-Laureth Sulfate

Laureth-4

Propylene Glycol

PEG-9 Cocoglycerides

Aqua

Dimethyl Succinate

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Při požití

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
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5.1 Hasiva

Prášek, Pěna, Proud vody, Oxid uhličitý (CO2).

Vhodná hasiva

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu. Uniklý produkt seberte. Podlahy a předměty 

znečistěné tímto materiálem čistěte hodně vody.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Skladujte v uzavřeném obalu. Neuchovávat při teplotě nižších než 0 °C. Chraňte před teplem.

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte pouze v původním balení.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Doporučená skladovací teplota: ~ 20°C

Další informace o skladovacích podmínkách

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Speciální čistič rukou

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Samotný produkt je prostředek osobní ochranný (směrnice 89/656 / EHS).

Hygienická opatření

Zamezte styku s očima.

Ochrana očí a obličeje

Čisticí prostředek na pokožku.

Ochrana rukou

bezbarvý, jasný

KapalnýSkupenství:

Barva:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

slabý, typickýZápach:

Metoda

pH: nejsou stanoveny

Informace o změnách fyzikálního stavu

nejsou stanovenyBod tání:

n.a.Zápalná teplota:

~ 1,05 g/cm³Hustota:

Rozpustnost ve vodě: mísitelný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Číslo revize: 1,01 CS Datum vydání: 12.06.2020



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize: 29.08.2018 Strana 3 z 4

EnkoClean Handreiniger

10.2 Chemická stabilita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Jiné údaje

Všechny složky jsou suroviny určené k výrobě kosmetických přípravků. Výrobek byl podroben posouzení 

bezpečnosti v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a při použití je zdraví neškodný. Velmi dobrá 

kožní tolerance je dermatologicky potvrzena.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologicky odbouratelný.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Likvidace podle úředních předpisů.

Po konzultaci s odbornou firmou a příslušným úřadem může být při dodržení předpisů spáleno společně s 

domovním odpadem. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

neNEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ: 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Informace o národních právních předpisech

2 - ohrožující voduTřída ohrožení vod (D):

Další pokyny

Výrobek podléhá nařízení o kosmetických přípravcích, a je proto zásadně vyloučen z předpisů o označování 

podle GefStoffV.
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ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. 

Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v 

bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro 

jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto 

bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály. 

Pro nejnovější verzi tohoto bezpečnostního listu, navštivte naše webové stránky www.enke.cz

Jiné údaje

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu 

předchozího dodavatele.)
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