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ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

1.1 Identifikátor výrobku:

 CLEANFOX AUTOŠAMPON S CARNAUBSKÝM VOSKEM

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

 Použití: mytí aut

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

1.3.1 Specifikace dodavatele

 CARRWEX s.r.o.

Karlova ul.1441

Milevsko

39901

+420382521352

www.cleanfox.cz

1.3.2 Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list

 e-mail: martina_sramkova@volny.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

 +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224

919 293, 224  915 402, nebo (pouze ve dne 224  914 575) 

ODDÍL 2  IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 

2.1.1 Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319  

Plné znění „H vět“ a význam zkratek tříd nebezpečnosti dle (ES) č. 1272/2008je uvedeno v Oddíle 16 tohoto 

bezpečnostního listu. 

2.1.2 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 

 Nejsou známé 

2.1.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví 

 Dráždí kůži a oči 

2.1.4 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí 

 Nejsou známé 

2.1.5 Další informace: 

 Žádné 

2.2 Prvky označení 

2.2.1 Prvky označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 

 

  
VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-

li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad 

Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky; konzervanty. 

2.3 Další nebezpečnost 

 Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006 
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ODDÍL 3  SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2 Směsi 

Směs obsahuje následující nebezpečné chemické látky 

Látka: 

Indexové č. 

ES č. 

CAS č. 

Registrační číslo 

Obsah  

(%hm.) 

Klasifikace 

dle (ES) č. 1272/2008 

Laureth sulfát sodný; 

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, 

sodium salts 

není 

68891-38-3 

500-234-8 

01-2119488639-16-0020 

5-6 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3 H412 

Specifický koncentrační limit: 

Eye Irrit. 2 > 10.0 < 30.0 

Eye Dam. 1 >= 30.0 

Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl); 

Alkanolamidy mastných kyselin kokosového 

oleje a diethamolaminu 

není 

271-657-0 

68603-42-9 

není 

< 2 
Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2 H319 

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek. 

alkylderiváty 

není 

287-494-3 

85536-14-7 

není 

≤0,5 

Skin Corr. 1C H314 

Acute Tox. 4 H302 

Eye Dam. 1 H318  

Aquatic Chronic 3 H412 

Plné znění H vět a význam zkratek klasifikací podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu 

 

ODDÍL 4  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1  Popis první pomoci 

4.1.1 Všeobecné pokyny 
 Při obvyklém používání a dodržování pokynů z návodu na použití nevzniká ohrožení zdraví, a proto není lékařská 

pomoc nutná. Při poskytování první pomoci zajistěte bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. Při projevech 

zdravotních obtíží nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a poskytněte mu originální obal nebo informace z 

tohoto bezpečnostního listu. V případě život ohrožujících stavů proveďte resuscitaci. Osobu v bezvědomí uložte 

do stabilizované polohy a nepodávejte nic ústy. Zabraňte prochladnutí. Dojde-li k popálení při hoření, chlaďte 

spáleninu studenou vodou a překryjte čistou tkaninou. 

4.1.2 V případě nadýchání: 

 Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, udržovat v klidu. Při podezření, že došlo k vdechnutí do plic (například 

při zvracení), odvést postiženého okamžitě do nemocnice.  

Při neustávajících potížích zajistěte lékařské ošetření. 

4.1.3 V případě zasažení očí: 
 Okamžitě vyplachujte tekoucí vodou po dobu 15 minut při široce otevřených očích a zajistěte lékařské ošetření. 

4.1.4 V případě zasažení kůže: 
 Svlékněte kontaminovaný oděv a boty. Kůži omyjte velkým množstvím vlažné vody a mýdlem a dobře 

opláchněte. Ošetřete regeneračním krémem. Přetrvá-li podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. 

4.1.5 V případě požití: 
 Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí) a 

nechejte vypít 2 sklenky vody; nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

obal přípravku nebo etiketu. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

 Nejsou známy 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 Symptomatická léčba 

 

ODDÍL 5  OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 

5.1 Hasiva 

5.1.1 Vhodná hasiva: 
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 pěna - lehká, plyn - oxid uhličitý, prášek, voda - tříštěný proud 

5.1.2 Nevhodná hasiva 

 Nejsou známa 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

 Nedokonalým spalováním a tepelným rozkladem mohou vznikat plyny, které mohou být toxické, jako např. oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku. Ty mohou být velmi nebezpečné, jestliže jsou inhalovány v uzavřených 

prostorách nebo ve vysoké koncentraci. 

5.3 Pokyny pro hasiče: 

 Celotělová ochrana a izolační dýchací přístroj 

5.4 Další informace 

 Při požáru ochlazujte nádrže stříkáním vodou. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být 

zlikvidovány v souladu s místními předpisy 

 

ODDÍL 6  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 Zabraňte vdechnutí par. Zajistěte větrání. 

Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezpečné látky, používat odolné rukavice, ochranné brýle a oděv.  

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. 

Další informace viz oddíl 8 „Omezování expozice a osobní ochrana“ 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

 Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody a do půdy. Použijte vhodné absorpční materiály. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

 Zahraďte uniklou kapalinu, nechte nasáknout do nehořlavého sorbentu (např. piliny, křemelina, sorbenty vážící 

kyseliny, písek, univerzální sorbenty). Pak mechanicky odstraňte. 

Kontaminovaný materiál odevzdat oprávněné osobě ke sběru nebezpečného odpadu. Odpad odstraňte v souladu 

s oddílem 13. 

6.3 Odkaz na jiné oddíly 

 Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 

 

ODDÍL 7  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

 Osobní ochrana viz oddíl 8. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po práci se umyjte vodou a mýdlem. Dbejte na 

platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. 

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

 Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. 

Uchovávejte pouze v originální nádobě při teplotě 5-30°C. Chraňte před přímým slunečním světlem. 

Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů.  

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

 Data nejsou k dispozici 

 

ODDÍL 8  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry 

 Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí (NV 361/2007Sb., v platném znění - nejvyšší 

přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). 

Chemický název Číslo CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3) 

 Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí dle evropské směrnice č. 2000/39/ES 

v platném znění 

Chemický název Číslo CAS 8 h (mg/m3) krátkodobě (mg/m3) 

-    
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8.1.2  Hodnoty DNEL a PNEC 

Hodnoty pro směs nejsou k dispozici 

DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 

PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům) 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1 Vhodné technické kontroly: 

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). 

8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření: 
Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy.  

Umývejte si ruce před každou pauzou a po skončení práce.  

Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. 

8.2.2.2 Ochrana při dýchání: 

Používejte v dobře větratelném prostředí. Případně použijte respirátor 

8.2.2.3 Ochrana rukou: 

Používejte vhodné ochranné rukavice podle charakteru vykonávané práce.  

8.2.2.4 Ochrana očí: 

Podle charakteru vykonávané práce používejte těsné ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. 

8.2.2.5  Ochrana těla 

Ochranný pracovní oděv z přírodních vláken (bavlna) 

Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 

Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace. 

 

ODDÍL 9  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

VLASTNOST HODNOTA 

Vzhled Viskózní kapalina, fialová barva 

Zápach charakteristický 

pH 5-7 neředěno při 100 °C 

Prahová hodnota zápachu Není známo 

Bod tání / bod tuhnutí 0°C 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu >100 ° 

Bod vzplanutí >100 ° 

Rychlost odpařování Není známo 

Hořlavost (pevné látky, plyny) Netýká se 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Není známo 

Tlak páry Není známo 

Hustota páry (vzduch=1) Není známo 

Relativní hustota (při 20°C) 1,00 – 1,05 g/cm
3
  

Rozpustnost ve vodě (při 20°C) rozpustný 

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Nejsou dostupné údaje 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Nejsou dostupné údaje 

Teplota samovznícení Nejsou dostupné údaje 

Viskozita  Nejsou dostupné údaje 

Oxidační vlastnosti Není známo 

9.2  Další informace 

Nejsou k dispozici  

 

ODDÍL 10  STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

 Nejsou dostupné údaje 
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10.2 Chemická stabilita 

 Nejsou dostupné údaje 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

 Nejsou dostupné údaje 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

 Za normálního způsobu použití je směs stabilní, k rozkladu nedochází. 

10.5 Neslučitelné materiály 

 Silná oxidační činidla, silné kyseliny  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Při spalování vznikají: 

- toxické plyny (oxid uhličitý a oxid uhelnatý (CO2 + CO), různé uhlovodíky, aldehydy atd. a saze.) 

 

ODDÍL 11  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Akutní toxicita 

11.1.1 Směsi 

 Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici. Klasifikace byla provedena výpočtovými metodami 

 Akutní toxicita:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna  

Žíravost/dráždivost pro kůži:  Dráždí kůži 

Vážné poškození očí/podráždění očí:  Vážné podráždění očí. 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Mutagenita v zárodečných buňkách:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Karcinogenita:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Toxicita pro reprodukci:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

Nebezpečnost při vdechnutí:  kritéria pro klasifikaci nejsou splněna 

11.1.3 Zkušenosti z působení na člověka 

 Pro směs nejsou relevantní údaje k dispozici 

 

ODDÍL 12  EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita 

 Pro směs nejsou relevantní ekotoxikologické údaje k dispozici 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

 Směs (kapalina) je rozložitelná 

12.3 Bioakumulační potenciál 

 Pro směs nejsou relevantní údaje k dispozici  

12.4 Mobilita 

 Pro směs nejsou relevantní údaje k dispozici  

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

 Pro směs nejsou relevantní údaje k dispozici  

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 Pro směs nejsou relevantní údaje k dispozici  

 

ODDÍL 13  POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 

 S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů. 

13.1.1 Možné riziko při odstraňování 

 Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká. 



Bezpečnostní list 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 

ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830 

Verze:   1.0  

Datum vydání:  29.11.2010 

Datum revize:  13.1.2016 

 

 

Nahrazuje verzi: ze dne 29.11.2010 

CLEANFOX AUTOŠAMPON S CARNAUBSKÝM VOSKEM 

 

Strana 6 z celkem 7 

13.1.2 Způsob odstraňování směsi 

 Zbytky kapaliny odstraňovat jako nebezpečný odpad, např. na čistírně odpadních vod 

13.1.3 Doporučené zařazení odpadu 

 Kapalina:  

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 

 

ODDÍL 14  INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1 UN číslo Nepodléhá předpisům pro přepravu 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu  

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  

14.4 Obalová skupina  

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC  

 

ODDÍL 15  INFORMACE O PŘEDPISECH 

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

směsi 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění 

Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  

Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcí předpisy;  

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy,  

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR)  

15.1.1 Informace dle vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění 

 Netýká se 

15.1.2 Informace podle nařízení 648/2008 ES o detergentech, které musí být uvedeny na obalu 

 Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky; konzervanty. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

 nebylo dosud provedeno 

 

ODDÍL 16  DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Pokyny pro proškolování 

 Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s 

účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, 

s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnická osoba anebo podnikající 

fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji 

uvedenými v bezpečnostním listu. 

16.2 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 

 Údaje výrobce a dodavatele uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých komponent směsi 

Tento bezpečnostní list by měl být užíván ve spojení s materiálovým listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené 

jsou založeny na naší znalosti produktu v době publikace a jsou podány v dobré víře. 

Uživatel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen. To 
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nedává uživateli výjimku ze znalosti a aplikace všech nařízení regulujících jeho činnost. Jedině na odpovědnosti 

uživatele je využít všechna nařízení požadovaná pro zacházení s produktem. Cílem zmíněných regulačních nařízení 

je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů. 

Tyto informace nejsou vyčerpávající. To nezprošťuje uživatele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné zákonné 

předpisy, než byly zde zmíněny, mající vztah k užití a skladování produktu. To je výhradně uživatelova 

zodpovědnost. 

16.3 Plná znění H vět použitých v Oddíle 3  
 H302 Zdraví škodlivý při požití. 

 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 H315 Dráždí kůži. 

 H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 uvedených v Oddíle 3 
 Acute Tox. 4 Akutní toxicita kategorie 4 

 Eye Irrit. 2 Vážné podráždění očí kategorie 2 

 Eye Dam. 1 Vážné poškození očí kategorie 1 

 Skin Corr. 1C Žíravost pro kůži kategorie 1C 

 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži kategorie 2 

16.4 Zdroje dat pro sestavení bezpečnostního listu 

 Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostních listů surovin a upraven v souladu s požadavky Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830. 

16.6 Změny provedené v bezpečnostním listu 

 Kompletní přepracování, nahrazuje všechny předchozí verze. 

 


