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1. OZNAČENÍ LÁTEK PŘÍPRAVY A FIRMY 
 
Údaje k produktu 
obchodní jméno:  Hüppe Top  
 
Údaje k výrobci / dodavateli  
Výrobce/dodavatel: Laminex Labortechnik 
Ulice/poštovní schránka: poštovní schránka 3028 
Národ, PSČ, Obec: D-26020 Oldenburg 
Telefon:   0441-82166 
Telefax:   0441-85157 
podavatel zprávy oblast: bezpečnost výrobku  Tel:0441-82166 
 

 
2. SLOŽENÍ / ÚDAJE KE SLOŽKÁM 
 
Nebezpečné obsažené látky které ohrožují zdraví ve smyslu směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS. 
 
CAS-Čí.  Název     EINECS-Čí.. Obsah v %  Ozn.  R-věty 
  
7664-38-2 Kyselina fosforečná   231-633-2  0,99 – 14,00  C   34 
69011-36-5 Ethorylat mastného alkoholu     0,20  –  9,00  Xi      36  38
  QAV       < 5,00 
Text pro R-věty viz bod 16.   
 

 
3. MOŽNÁ NEBEZPEČÍ PŘÍPRAVKU: 
 
Látka resp. přípravek na základě předložených dat není nebezpečná látka resp. nebezpečný přípravek ve smyslu zákonu 
o chemikáliích resp. nařízení o nebezpečných látkách ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
 
Při konatktu s pokožkou: 
Znečistěný a přípravkem nasycený oděv odstranit. Zasaženou pokožku očistit vodou a mýdlem. 
Po kontaktu s okem: 
Při otevřených očních víčcích nejméně 10 minut dlouho proplachovat čistou vodou; vyhledat lékařskou radu. 
Po spolknutí: 
Ústa bohatě proplachovat vodou a vyhledat lékařskou radu. 
Po vdechnutí: 
Pobývat v čistém vzduchu, při obtížích navštívit lékaře. 
 

 
 
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  
 
Vhodné hasící prostředky:   Rozprášený proud vody, pěna, kysličník uhličitý, hasící prášek 
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6. OPATŘENÍ PŘI NEPŘEDVÍDANÉM UVOLNĚNÍ 
 
Bezpečnostní opatření pro osoby: 
Nosit osobní ochranné prostředky. Velké nebezpečí skluzu po rozlitém produktu. Nosit osobní ochranný 
oděv. 
Opatření pro ochranu životního prostředí:  
Nezředěnou látku  nevpustit do kanalizace.  
Metody pro čištění/absorpci: 
Vyteklí materiál pojmout inertním materiálem s absorpční schopností tekutin (písek, infuziová hlinka, 
univerzální pohlcovač). Absorbovaný materiál likvidovat podle předpisů.  
  
 

 
 
7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ  
 
Manipulace: 
Dodržujte obvyklé bezpečnostní opatření při manipulaci s chemickými látkami. 
Skladování: 
Nádoby a obaly vždy těsně uzavřené. Při skladování dodržovat příslušné předpisy a technická pravidla. 
 

 
 
8. HRANICE EXPLOZE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 
Technická ochranná opatření: 
Dobré větrání. Je možno dosáhnout místním odsáváním nebo všeobecném odvodem vzduchem. 
Hraniční hodnoty komponent, které musí být kontrolovány na pracovišti: 
Název podle směrnic ES 
CAS-čí..  Druh  Hodnota  Jednotka 
 
Jako základ platí listiny platné při vyhotovení. 
 
Osobní ochranná výbava: 
Ochrana rukou: Používat jen protichemické ochranné rukavice s označení CE kategorie III. 
Materiál rukavic: nitril. 
Ochrana zraku: 
Nosit těsnící ochranné brýle. 
Ochrana dýchacích orgánů: 
není nutné 
Ochrana těla: ochranný pracovní oděv 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
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Forma:   tekutá 
Barva:   narudlá 
Zápach:   specifický pro produkt 
 
   Hodnota  Jednotka Metoda 
Bod vzplanutí:   > 100  ° C 
Viskozita:  při 20 °C 10,00  vteřin  DIN 53 211 
Hustota.   při 20 °C 1,080  g/ml   
pH-hodnota:   při 20 °C 2,40 
Hranice výbušnosti: neurčitelná   
Rozpustnost ve vodě: s vodou se mísí 
 

 
 
10. STABILITA A REAKTIVNOST 
 
Nerozložitelné při skladování a používání podle určení. 
 

 
 
11. ÚDAJE K TOXIKOLOGII 
 
Není k dispozici žádné experimentální data o přípravku. (Zařazení se provedlo podle konvencionálních 
postupech výpočtu - viz odstavec 3). 
 
 
12. ÚDAJE K EKOLOGII 
 
Biologická odbouratelnost v produktu obsažených tenzidů odpovídá údajům vyhlášky pro detergenty 648/2004/ES. 
Třída ohrožení vod (vlastní zařazení) v koncentrátu: 1 
 
 
13. POKYNY PRO LIKVIDACI 
 
Produkt 
Doporučení: 
Malá množství mohou být s přebytkem vody zředěny a spláchnuty. Větší množství likvidovat podle místních 
úředních předpisů. 
  
Neočištěné obaly 
Doporučení: 
Kontaminované obaly optimálně vyprázdnit, po odpovídajícím vyčištění se mohou znovu použít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁZNAM O ZABEZPEČENÍ 
podle GefStoffV z 1.11.1993 a podle směrnice 91/155/-EHS   Laminex Labortechnik 
vytištěno:      01.06.2010                                       4 strana   
založeno:      26.10.1994 Hüppe Top  
přepracováno: 02.11.2008     

 

14. ÚDAJE K TRANSPORTU 
 
Transport jen podle dopravních předpisů pro kapaliny pro komunikace (ADR), dráhu (RID), vodu (IMDG) a vzduch 
(ICAO/IATA). 
 
Pozemní doprava ADR/RID          
Třída:     UN-čí.:     Štítek: 
Označení zboží a příp. iniciátor nebezpečí: 
 
Námořní doprava IMDG/GGVSee        
Třída       UN-či. :  9999  Štítek: 
EmS-čí.       MFAG čí. 
Marine pollutant:  ne 
Správné technické jméno a příp. iniciátor nebezpečí: 
 
ŽÁDNÉ NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ VE SMYSLU NAŘÍZENÍ. 
  

 
 
15. PŘEDPISY 
 
Označení podle směrnic ES: 
Látka resp. přípravek na základě předložených dat není nebezpečná látka resp. nebezpečný přípravek ve smyslu zákonu 
o chemikáliích resp. nařízení o nebezpečných látkách ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ostatní pokyny: 
Údaje podle 648/2004/ES: 
obsahuje: aromatické látky < 5%:neionogenní tenzidy 
 
Národní předpisy: 
Třída ohrožení vod: 1 
Těkavé organické sloučeniny (VOC): 0 % 
  

 
 
16. OSTATNÍ ÚDAJE 
 
Relevantní R-věty ( odstavec 2 ) : 

34 působí rozleptání pokožky 
36 ráždí zrak 
38 dráždí pokožku 

   
Údaje v tomto záznamu o zabezpečení mají za základ dnešní stav našich vědomostí a nezaručují žádné vlastnosti 
produktu. Na stávající zákony a stanovení musí příjemce našeho produktu dbát sám ve vlastní odpovědnosti. 
 
Údaje v tomto záznamu o zabezpečení jsou nutné podle $ 14 nařízení o nebezpečných látkách ve znění pozdějších 
předpisů. 
 


