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                                        Bezpečnostní list 

Loxeal Attivatore per 70-90 
 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikátor výrobku 

Název výrobku:                                Loxeal Attivatore per 70-90 
 

1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Aktivátor. Čisticí prostředek. 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Výrobce/dodavatel                                    Loxeal s.r.l. 

                                                                       Via Marconato 2 

                                                                       Cesano Maderno 

                                                                       20811 (MB) 

                                                                       Italia 

                                                                       Tel: +39 0362 529 301 

                                                                       Fax +39 0362 524 225 

                                                                       info@loxeal.com 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Národní telefonní číslo pro                       CHEMTREC Czech Republic: +(420)-228880039 

naléhavé situace  

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). 
 

Fyzikální nebezpečnost    Self-react. D – H242 
 

Nebezpečnost pro lidské zdraví   Acute Tox. 4 – H302 
 

Nebezpečnost pro životní prostředí  není klasifikováno  
 

2.2 Prvky označení 
 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

  
 

Signální slovo:     Nebezpečí 
 

Standardní věta/věty o nebezpečnosti:  H242 Zahřívání může způsobit požár. 

      H302 Zdraví škodlivý při požití. 
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Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení:  P243 Proveďte opatření proti výbojům statické  

                                                                                                elektřiny.  

                                                                                     P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani  

                                                                                                nekuřte. 

      P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný  

                                                                                                oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

      P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte  

                                                                                                TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/                          

                                                                                                lékaře. 

                                                                                     P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor. 
 

Nebezpečné složky:                 2,2'-AZOBIS[2-METHYLBUTYRONITRIL] 
 

Doplňkové pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,    

                                                                                                jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  

                                                                                                zapálení. Zákaz kouření. 

                                                                                     P234 Uchovávejte pouze v původním balení. 

                                                                        P330 Vypláchněte ústa. 

                                                                                     P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě.  

                                                                                               Uchovávejte v chladu. 

                                                                                     P420 Skladujte odděleně. 

      P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se platnými  

                                                                                                předpisy Společenství, vnitrostátními  

                                                                                                a místními předpisy. 
 

2.3 Další nebezpečnost 

Žádná za normálních podmínek.  

Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB podle současných kritérií E U. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

 

3.1 Látky 

Netýká se 
 

3.2 Směsi 

2,2'-AZOBIS[2-METHYLBUTYRONITRIL]                                                                                        60-100% 
CAS číslo: 13472-08-7                                 ES číslo: 236-740-8              Registrační číslo REACH: 01- 
                                                                                                                        2119970183-38-0000 

Klasifikace 
Self-react. D - H242 
Acute Tox. 4 - H302 

 

Úplné znění všech výstražných pokynů je uvedeno v oddíle 16. 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

 

4.1 Pokyny první pomoci 

Všeobecné informace: V případě pochybností ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží: 

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
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Při zasažení očí: 

Vyjměte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při otevřených očních víčkách vyplachujte 

velkým množstvím vody. Pokračujte ve vyplachování nejméně 10 minut. Pokud nastanou potíže, 

vyhledejte lékařskou pomoc.  

Při požití: 

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený v bezvědomí, nepodávejte 

mu žádné tekutiny.  Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při nadýchání: 

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Po požití: Chvění, křeče, ospalost, závratě, dezorientace. 
 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Informace pro lékaře: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu v poloze 

usnadňující dýchání. Při léčbě postupujte symptomaticky.  

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: 

Pěna, oxid uhličitý (CO2), prášek nebo rozprašovaná vodní mlha. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Specifická nebezpečí: Při zahřívání mohou obaly v důsledku nadměrného nárůstu tlaku prudce 

praskat nebo explodovat.  Prach může se vzduchem tvořit výbušnou směs. Při spalování se tvoří 

dráždivé, toxické a nepříjemné zplodiny.  

Nebezpečné zplodiny spalování: Tepelný rozklad nebo spalování může uvolňovat oxidy uhlíku a jiné 

toxické plyny nebo páry. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Opatření při hašení požáru: Nádoby v blízkosti ohně by měly být odstraněny nebo chlazeny vodou. 

Nádoby vystavené ohni ochlazujte rozprašovaným proudem vody. Vyvarujte se vdechování spalin 

nebo par. 

Speciální ochranné prostředky pro hasiče:  

Používejte vhodný dýchací přístroj a ochranný oděv. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob: Odstraňte všechny zdroje zapálení. Varujte přítomné před potenciálním 

nebezpečím, v případě potřeby je evakuujte. Zajistěte dostatečné větrání. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte vniknutí do kanalizace nebo po vrchových vod. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Metody pro čištění: Rozlitý materiál absorbujte do vermikulitu, písku nebo zeminy. Vložte do 

vhodných označených nádob k likvidaci. 

 
 



                                                                             Loxeal Attivatore per 70-90 
 

Strana 4 / 8 

6.4 Odkazy na jiné oddíly 

Informace o vhodných osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. 

Informace o nakládání s odpady v oddíle 13. 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  

Opatření pro zacházení: Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevdechujte prach. 

Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Při používání tohoto výrobku nejezte, 

nepijte ani nekuřte. 
 

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

Podmínky pro skladování: Skladujte v těsně uzavřených původních obalech na suchém, chladném  

a dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem  

a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Skladujte při teplotách nepřesahujících 24 ° C. 
 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 

Deskriptory použití: Aktivátor. 

 

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

 

8.1 Kontrolní parametry 

Nejsou k dispozici žádné limity expozice na pracovišti. 

Hodnoty DNEL: Údaje nejsou k dispozici. 

Hodnoty PNEC: Údaje nejsou k dispozici.   
 

8.2 Omezování expozice 

Ochranné pomůcky:  

 

 

 

Vhodná technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání. 

Ochrana očí: Používejte schválené ochranné brýle nebo obličejový štít. Ochrana očí by měla  

                            odpovídat EN 166. 

Ochrana pokožky a těla: Pracovní oděv, kombinéza nebo laboratorní plášť.  

Ochrana rukou: Doporučuje se používat rukavice odolné proti chemikáliím. Rukavice by měly  

                            vyhovovat normě EN 374. Při expozici do 4 hodin používejte rukavice vyrobené  

                            z následujícího materiálu: Nitrilkaučuk, tloušťka: ≥ 0,4 mm, doba průsaku nejméně 0,5   

                            hodiny. Při expozici do 8 hodin používejte rukavice vyrobené z následujícího  

                            materiálu: Nitrilkaučuk, tloušťka: ≥ 0,4 mm, doba průsaku nejméně 8 hodin. Doba  

                            průsaku u jakéhokoli materiálu rukavic se u různých výrobců může lišit. Rukavice by          

                            měly být vybrány po konzultaci s dodavatelem / výrobcem rukavic, který může  

                            poskytnout informace o době průniku materiálu. Údaje uvedené výrobcem rukavic  

                            během používání zkontrolujte, zda si zachovávají své ochranné vlastnosti, je-li  

                            zjištěno jakékoli zhoršení, změňte je. 

Ochrana dýchacích cest: Zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru. V případě nadměrné  

                            kontaminace vzduchu může být potřebná ochrana dýchacích cest. Použijte  

                            kombinovaný filtr, typ A2/P2.  

Požadavky na hygienu: Umyjte si ruce na konci každé pracovní směny, před jídlem, kouřením  
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                           a použitím toalety. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Pokud dojde ke  

                           kontaminaci pokožky, ihned ji omyjte. Je nutné dodržovat správné postupy  

                           průmyslové hygieny. 

Omezování expozice životného prostředí: Nepoužije se.  

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled krystalický prášek 
Barva bílá 
Zápach bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu údaj není k dispozici 
Hodnota pH údaj není k dispozici 
Bod tání / tuhnutí 49,4 °C 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaj není k dispozici 
Teplota vzplanutí nelze použít 
Rychlost odpařování údaj není k dispozici 
Hořlavost pevné látky / plynu údaj není k dispozici 
Horní / dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti údaj není k dispozici 
Tlak par 0,00354 hPa při 25 °C 
Hustota par údaj není k dispozici 
Objemový hustota 400 kg/m3 
Relativní hustota 1,058 g/cm3 při 25 °C 
Rozpustnost ve vodě <10 g/l při 20 °C 
Teplota samovznícení 185 °C 
Viskozita nelze použít 
Teplota rozkladu Samovolně reagující látka, kat. D 
Oxidační vlastnosti nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako oxidující 

 

9.2 Další informace 

Vodivost údaj není k dispozici 
 

Oddíl 10: Stálost a reaktivita 

 

10.1 Reaktivita 

Reaktivita: Při vysokých teplotách se může rozkládat a vytvářet toxické plyny. 
 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilita: Za normálních podmínek stabilní. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Možné nebezpečné reakce: Při vysokých teplotách se může rozkládat a vytvářet toxické plyny. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyvarujte se tepla, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 

Neslučitelné materiály: Není pravděpodobné, že by s produktem reagoval některý konkrétní materiál 

nebo skupina materiálů za vzniku nebezpečné situace. 
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné produkty rozkladu: Tepelný rozklad může vést ke vzniku oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého a neidentifikovaných organických sloučenin. 

 

Oddíl 11: Toxikologické informace 

 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Toxikologické informace o směsi: 

Směs je klasifikována na základě dostupných informací o nebezpečnosti pro složky definované  

v klasifikačních kritériích pro směsi pro každou třídu nebezpečnosti nebo specifikaci v Příloze I 

nařízení 1272/2008/ES. Příslušné dostupné ekologické informace o látkách uvedených v oddíle 3  

jsou uvedeny níže. 

Nebezpečí při vdechnutí: Žádné za normálních podmínek.  

Nebezpečí při požití: Plyn nebo páry ve vysokých koncentracích mohou dráždit dýchací systém. 

Výpary mohou způsobit bolesti hlavy, únavu, závratě a nevolnost. 

Nebezpečí při kontaktu s kůží: Produkt má odmašťovací účinek na pokožku. Opakovaná expozice 

může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

Nebezpečí při zasažení očí: Dráždí oči. Může způsobit zarudnutí a bolest. 

 

Oddíl 12: Ekologické informace 

 

12.1 Akutní toxicita 

Směs je klasifikována na základě dostupných informací o nebezpečnosti pro složky definované  

v klasifikačních kritériích pro směsi pro každou třídu nebezpečnosti nebo specifikaci v Příloze I 

nařízení 1272/2008/ES. Příslušné dostupné ekologické informace o látkách uvedených v oddíle 3  

jsou uvedeny níže. 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

údaje nejsou známé 
 

12.3 Bioakumulační potenciál 

údaje nejsou známé 
 

12.4 Mobilita v půdě/vodě 

Produkt obsahuje organická rozpouštědla, která se snadno vypařují ze všech povrchů. 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB podle současných kritérií EU. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

údaje nejsou známé 

 

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 

 

13.1 Metodika nakládání s odpady 

Všeobecné informace: Zneškodňování odpadu by mělo být v souladu se stávajícími předpisy 

Společenství, národními a místními předpisy.  

Postupy zneškodňování: Prázdné nádoby nesmí být propíchnuty nebo spáleny, protože hrozí 

nebezpečí výbuchu. 
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Zatřídění dle katalogu odpadů: 16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující 

nebezpečné líátky. 

 

Oddíl 14: Informace pro přepravu 

 

14.1 UN číslo 

3236 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Samovolně reagující kapalina typ D, řízená teplota (2,2'-AZOBIS[2-METHYLBUTYRONITRIL]) 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

4.1 

ADE/RID:         4.1 

IMDG:   4.1 

14.4 Obalová skupina 

nerelevantní 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

NE 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Regulační teplota 35 ° C. Kritická teplota 40 ° C. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPO|L 73/78 a předpisu IBC 

Kód omezení tunelu (D) 

 

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 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, kterým se mění směrnice 1999/45 / ES a zrušuje se Nařízení Rady (EHS) č. 793/93  

a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769 / EHS a směrnice Komise 91/155 / 

EHS, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES v platném znění (REACH). 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (REACH). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, kterým se mění a zrušují směrnice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES  

a kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/ 2006 v platném znění (CLP). 

Nařízení Komise (EU) č. 758/2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) (CLP). 

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (Příloha II CLP). 

Omezení vztahující se na produkt nebo látky obsažené podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 

(REACH) a následné úpravy: 

Návod EU EH40/2005 Limity a expozice na pracovišti v posledním vydání. 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Není 
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Oddíl 16: Další informace 

 

Datum revize: 17/07/2018 

Číslo revize:      

Nahrazuje vydání:  24/10/2014 
 

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti:  

H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H242 Zahřívání může způsobit požár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto informace se týkají pouze konkrétního uvedeného materiálu a nemusí platit pro tento materiál 

používaný v kombinaci s jinými materiály. Tyto informace jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí 

společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. Na přesnost, spolehlivost nebo úplnost se však 

nevztahuje žádná záruka. Je na uživateli, aby se sám přesvědčil o vhodnosti těchto informací pro své 

vlastní konkrétní použití. 


