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1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název výrobku: FLEGREMOVER
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Doporučená použití: čistící přípravek, určeno pro profesionální účely.
Použití, která se nedoporučují: nejsou určena.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Obchodní jméno: Unifleg CZ spol. s r.o.
Místo podnikání a sídlo:
Na Křečku 365, 109 00 Praha 10
Telefon: +420 606 767 100
IČO: 28906641
Kontakt na osobu odpovědnou za zpracování bezpečnostního listu:
klapka.technik@gmail.com, tel: +420 739 550 935, chromacek@unifleg.cz
1.4 Telefonní číslo pro nouzové situace
Informace v případě ohrožení lidského zdraví podává v ČR:
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
CZ. Nouzové telefonní číslo: 224 919 293, 224 915 402 (nepřetržitá služba)
2. oddíl: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
2.1.1 Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008 (CLP)
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Aerosol, kat.2 H222-229
Aquatic Chronic 2 H411
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
2.2 Prvky označení
2.2.1 Označení směsi podle nařízení ES 1272/2008 (CLP)
Na štítku výrobku budou výstražné symboly, standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) pokyny pro
bezpečné zacházení (P-věty) uvedeny pouze formou textu, bez kódového označení.
Výstražný symbol/ výstražné symboly:

Signální slovo: Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-229 Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
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H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
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.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadňující dýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Doplňkové informace o nebezpečnosti: nejsou
Poznámka: Určeno pro profesionální uživatele.
Doplňkové informace:
Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte
a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah
zdrojů vznícení - nekuřte.
2.3. Další nebezpečnost
Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH) v platném znění.
3. oddíl: Složení /informace o složkách
3.1 Látka – výrobek není látkou
3.2 Směs
Chemický název
složky

Obsah
[% hm.]

Identifikační čísla

Klasifikace podle nařízení (ES)
č. 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Benzinová frakce
(ropná), hydrogenovaná
lehká

50 - 100

ES
CAS

265-151-9
64742-49-0

Aceton

10 - <25

ES
CAS

200-662-2
67-64-1

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Ethanol

3 - <10

ES
CAS

200-578-6
64-17-5

Flam. Liq. 2, H225

Propan-2-ol

3 - <10

ES
CAS

200-661-7
67-63-0

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Propan

3 - <10

ES
CAS

200-827-9
74-98-6

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas C, H280
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Isobutan

3 - <10

ES
CAS

200-857-2
75-28-5

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas C, H280

Oxid uhličitý

3 - <10

ES
CAS

204-696-9
124-38-9

Press. Gas L, H280

d-limonen

0,3 - <1

ES
CAS

227-813-5
5989-27-5

Flam. Liq. 3, H226
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Plné zněni H vět a význam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto
bezpečnostního listu. Směs neobsahuje SVHC látky uvedené na Kandidátském seznamu látek
vzbuzujících velmi velké obavy.
4. oddíl: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. Ihned omýt vodou a
mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dýchací potíže.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
5. oddíl: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva: Pěna, CO2, písek, hasící prášek. Nepoužít vodu.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru se může uvolnit: Oxid uhelnatý (CO).
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Všechny zbytky po hořeni a znečištěna voda z hašeni by měly byt zlikvidovaný v souladu s platnými
předpisy.
6. oddíl: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Chránit před zápalnými zdroji. Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Starat
se o dostatečné větrání.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku
informovat příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Zajistit dostatečné větrání. Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu.
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6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.
7. oddíl: Pokyny pro zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Uskladnit v dobře uzavřených nádobách v suchu a chladu. Chránit před horkem a slunečními paprsky.
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nestříkat do ohně a na žhavé předměty.
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Nádoba je pod
tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50 °C (např. žárovky). I po spotřebování
nespalovat a násilně neotevírat.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Skladovat na chladném místě. Přechovávat jen v původní nádobě. Je třeba dodržet obecné předpisy o
skladování tlakových obalů.
Upozornění k hromadnému skladování: Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.
Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšně uzavřenou. Nádrž neuzavírat vzduchotěsně. Skladovat v dobře uzavřených
nádobách v chladu a suchu. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
8. oddíl: Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
8.1.1 Expoziční limity dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění
Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí (NV
361/2007Sb., v platném zněni - nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná
koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).
Chemický název
67-64-1 aceton
64-17-5 ethanol
67-63-0 propan-2-ol
124-38-9 oxid uhličitý

Hodnoty mg.m3
NPK Krátkodobá hodnota: 1500
Dlouhodobá hodnota: 800
NPK Krátkodobá hodnota: 3000
Dlouhodobá hodnota: 1000
NPK Krátkodobá hodnota: 1000
Dlouhodobá hodnota: 500
NPK Krátkodobá hodnota: 45000
Dlouhodobá hodnota: 9000

Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
8.2 Omezování expozice
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin,
nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Ochrana dýchacích orgánů: Při dobrém větrání prostoru není třeba.
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Ochrana rukou:
Ochranné rukavice. Nepropustné rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti
produktu / látce / směsi. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a
degradace.
Materiál rukavic: Nitrilkaučuk
Doba průniku materiálem rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy
průniku materiálem ochranných rukavic.
Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu: Rukavice z PVC
Ochrana očí: Ochranné brýle. Uzavřené ochranné brýle
Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
9. oddíl: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Aerosol
Skupenství
Barva
Bezbarvá
Zápach
Charakteristický
Prahová hodnota zápachu Nestanovena.
pH
Nestanoveno
Bod tání
Nestanoven
Bod varu / jeho rozmezí
-78 °C
Bod vzplanutí
-97 °C
Rychlost odpařování
Nestanovena
Hořlavost
425ºC
Výrobek není výbušný, nicméně tvorba výbušných směsí vzduch
/výpary je možná.
Meze výbušnosti
Dolní mez: 2,6 Vol %
Horní mez: 13,0 Vol %
Tlak par při 20ºC
233 hPa
Hustota páry
Nestanovena.
Hustota při 20ºC
0,699 g/cm3
Relativní hustota
Nestanoveno
Rozpustnost
Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
Rozdělovací koeficient
Nestanoven
n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Nestanoveno
Teplota rozkladu
Nestanovena
Viskozita
Nestanovena.
Výbušné vlastnosti
Nestanoveno
Oxidační vlastnosti
Nestanoveno
9.2 Další informace:
Obsah organických
Organická ředidla: 88,8 %
rozpouštědel
VOC (EC) 93,80 %
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10. oddíl: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
11. oddíl: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita:
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
5989-27-5 d-limonen
Orálně LD50 4400 mg/kg (rat)
Primární dráždivé účinky:
Na kůži: Žádné dráždivé účinky
Na zrak: Žádné dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt poukazuje, na základě výpočtů všeobecných zařaďovacích směrnic ES pro přípravky v
posledním platném znění následující nebezpečí: dráždivý
11.2 Další údaje
Nejsou uvedeny
12. oddíl: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Ekotoxické účinky:
Poznámka: Jedovatý pro ryby.
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu Nesmí vniknout do
spodní vody,povodí nebo kanalizace. Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do
zeminy. V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton. Jedovatá pro vodní organismy
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
13. oddíl: Pokyny o odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zněni a ve
zněni souvisejících předpisů.
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Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
Evropský katalog odpadů
15 01 04 Kovové obaly
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
14. oddíl: Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN
ADR, IMDG, IATA: UN1950
4.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR: 1950 AEROSOLY, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
IMDG: AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, DIPENTENE), MARINE POLLUTANT
IATA: AEROSOLS, flammable
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR:

Třída: 2 5F Plyny
Etiketa: 2.1
IMDG:

Třída: 2.1
Etiketa: 2.1
IATA:

Třída: 2.1
Etiketa: 2.1
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA: odpadá
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14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: d-limonen, Benzinová frakce (ropná),
hydrogenovaná lehká
Látka znečišťující moře: Ano
Symbol

Zvláštní označení (ADR):
Symbol

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Varování: Plyny
Kemlerovo číslo: EMS-skupina: F-D,S-U
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nedá se použít.
Přeprava/další údaje:
ADR:
Omezené množství (LQ): 1L
Vyňatá množství (EQ) Kód: E0/Není dovoleno jako vyňaté množství
Přepravní kategorie: 2
Kód omezení pro tunely: D
IMDG:
Omezené množství (LQ) 1L
Vyňatá množství (EQ) Kód: E0/Není dovoleno jako vyňaté množství
UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLY, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 2.1
15. oddíl: 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 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek (REACH), v platném zněni.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí (CLP), v platném zněni
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích, v platném zněni
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném zněni
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů a jeho
prováděcí předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ
LIST
podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění
pozdějších předpisů

Název směsi: FLEGREMOVER
Datum vydání: 13.04 2016 (první vydání)

Stránka 9 z 10
Datum revize: 30.10.2017

Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve
zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném zněni a ve zněni souvisejících předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve zněni pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další
související předpisy
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
16. oddíl: Další informace vztahující se k látce/ směsi
16.1 Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu
Bezpečnostní list dodavatele. Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomosti, nepředstavuji však
záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. Uživatel je odpovědny za
dodržovaní všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
16.2 Plná znění H vět použitých v Oddíle 3:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 uvedených v Oddíle 3
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 Harmonised 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 (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
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STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
16.3 Pokyny pro školení
Pracovnici, 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.
16.4 Změny provedené v bezpečnostním listu
1. revize ze dne 30. 10. 2017 Změna obecného charakteru: změna v záhlaví a v Oddíle -1 doplněny kontaktní údaje

