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Oddíl	1:	Identifikace	látky	/	směsi	a	společnosti	/	podniku		
	
1.1.	Identifikátor	produktu	
				Název	produktu:	SOUL	Wax	
	
1.2.	Příslušná	určená	použití	látky	nebo	směsi	a	nedoporučená	použití	
				Použití	látky	/	směsi:	Automobilový	vosk	
	
1.3.	Podrobnosti	o	dodavateli	bezpečnostního	listu	
	
							Název	společnosti:	Auto	Finesse	
																																									Unit	7c	Silkmead	Industrial	Estate		
																																									Buntingford	Road,	Hare	Street		
																																									Hertfordshire	
																																									SG9	0DX	
																																									United	Kingdom	/	Spojené	království	
	
															Tel:	08446	93	13	93	
															E-mail:	info@autofinesse.co.uk	
															Mezinárodní:	+44	(0)	1992	217	210	
	
1.4.	Nouzové	telefonní	číslo		
			Nouzové	telefonní	číslo:	+44	(0)1763	849	995 	–	otevírací	hodiny	09:00	až	16:00	(Pondělí	–	Pátek)	

Oddíl	2:	Identifikace	rizik	
	
2.1.	Klasifikace	látky	nebo	směsi	Klasifikace	(EC	1272/2008)		
		Látky	představující	zdravotní	riziko	ve	smyslu	nařízení	o	chemických	látkách	(informace	o	nebezpečnosti	
a	balení)	z	roku	1993:	
	
2.2.	Popis	rizika	
				Škodlivý	

Oddíl	3:	Složení	/	informace	o	přísadách	
	
3.2.	Směsi	
	
Název																																											Rozsah	koncentrace																Značka																R-věty*	
Bezzápachový	Kerosin																										>=10%																															Xn																							R65	
	
*Pro	celý	text,	viz	Oddíl	16	
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Oddíl	4:	Pokyny	pro	první	pomoc	
	
4.1.	Popis	pokynů	pro	první	pomoc	
	
			Obecné:	 V	 případě	 jakýchkoliv	 pochybností,	 nebo	 pokud	 příznaky	 přetrvávají,	 vyhledejte	 lékařskou	
pomoc.	Nikdy	nedávejte	cokoliv	osobě	v	bezvědomí	ústy.		
	
			Vdechnutí:	Přeneste	 zasaženého	 na	 čerstvý	 vzduch,	 udržujte	 zasaženého	 v	 teple	 a	 klidu.	 Pokud	 je	
dýchání	 nepravidelné	 nebo	 zastavené,	 zajistěte	 umělé	 dýchání.	 Nedotýkejte	 se	 ústy.	 Pokud	 je	
v	bezvědomí,	stabilizujte	polohu	a	vyhledejte	lékařskou	pomoc.	
	
			Oční	kontakt:	Odstraňte	kontaktní	čočky,	pokud	jsou	přítomny.	Vyplachujte	důkladně	čerstvou	čistou	
vodou	alespoň	10minut,	držte	oční	víčka	od	sebe	a	vyhledejte	lékařskou	pomoc.	
	
			Styk	s	pokožkou:	Odstraňte	kontaminované	oblečení.	Umyjte	důkladně	pokožku	vodou	a	mýdlem	nebo	
čističem	pokožky.		
	
NEPOUŽÍVEJTE	ROZPOUŠTĚDLA	NEBO	ŘEDIDLA.	
	
			Požití:	Při	nechtěném	požití	vyhledejte	okamžitě	lékařskou	pomoc.	Zůstaňte	v	klidu.	
NEVYVOLÁVEJTE	ZVRACENÍ.	NEPOSKYTUJTE	JAKOUKOLIV	POMOC	LIDEM	V	BEZVĚDOMÍ	PŘÍMO	ÚSTY.	

Oddíl	5:	Opatření	pro	hašení	požáru	
	
5.1.	Hasiva	
			Doporučeno:	 Alkoholu	 odolná	 pěna,	 prášek	 Oxidu	 Uhličitého,	 vodní	 rozstřik	 /	 mlhovina.	
	Nepoužívejte:	Proud	vody.	
	
5.2.	Zvláštní	rizika	plynoucí	z	látek	nebo	směsí	
			Oheň	vytváří	hustý	černý	kouř,	obsahující	nebezpečné	látky	vznikající	spalováním	(viz	Oddíl	10).	Rozklad	
produktů	může	být	zdravý	nebezpečný.		
	
5.3.	Pokyny	pro	hasiče	
			Může	být	vyžadován	vhodný	dýchací	přístroj.	Chlaďte	blízké	nádoby	rozprachem	vody.	Zabraňte	odtoku	
vody	z	místa	požáru	do	kanalizací	a	vodních	toků.	

Oddíl	6:	Opatření	v	případě	náhodného	úniku					
		
6.1.	Opatření	na	ochranu	osob,	ochranné	pomůcky	a	nouzové	postupy	
			Zamezte	vstupu	nepovolaných	osob.	Vyhněte	se	dýchání	výparů.	Pokyny	pro	ochranná	opatření,	viz	
Oddíl	7	a	8.		
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6.2.	Ochrana	životního	prostředí	
				Nevypouštějte	 do	 kanalizace,	 vodních	 toků	 nebo	 na	 zem.	 Pro	 zamezení	 úniku,	 umístěte	 nádobu	
poškozenou	stranou	nahoru.	Vylití,	kontaminace	nebo	nekontrolované	vypouštění	do	vodních	toků,	jezer	
apod.	musí	být	okamžitě	hlášeno	Ochraně	životního	prostředí	nebo	jinému	příslušnému	orgánu.	
	
6.3.	Metody	pro	čištění	a	materiál	pro	omezení	úniku	a	sběr	
				Absorbujte	 do	 nehořlavých	materiálů,	 např.	 vermikulitu,	 suchého	 písku,	 křemeliny	 nebo	 zeminy	 a	
vložte	do	vhodných	nádob	pro	následnou	likvidaci	v	souladu	s	předpisy	o	odpadech	(viz	Oddíl	13).	
Čistěte	nejlépe	pomocí	saponátu,	nepoužívejte	rozpouštědla.	

Oddíl	7:	Manipulace	a	skladování	
			
			Manipulace:	 Zabraňte	 vyšší	 vzdušné	 koncentraci,	 než	 jsou	 povolené	 expoziční	 limity	 pracoviště.	
Udržujte	obaly	pevně	uzavřené.	Vylučte	zdroje	nadměrného	tepla,	jiskření	a	otevřeného	ohně.	Vyhněte	
se	 kontaktu	 s	 kůží	 a	očima.	Vyhněte	 se	 vdechování	 výparů	a	mlhoviny.	 Jíst,	 pít	 a	 kouřit	 by	mělo	být	
zakázané	v	prostorech	skladování	a	použití.	Pro	osobní	ochranu,	viz	Oddíl	8.	V	případě	specifického	tvaru	
obalu,	 nikdy	 nepoužívejte	 tlak	 pro	 vyprázdnění.	 Nejedná	 se	 o	 tlakové	 nádoby.	 Vždy	 uchovávejte	
v	 obalech	 vyrobených	 ze	 stejného	materiálu,	 jako	 původní	 dodaný	 obal.	 Vhodné	 úklidové	 návyky	 a	
pravidelné	odstraňování	odpadu	minimalizuje	rizika	náhodného	vznícení	a	jiných	možností	požáru.	Na	
manipulaci	s	produkty	se	může	vztahovat	příručka	s	pravidly	pro	bezpečnou	manipulaci.	Při	posuzování	
se	řiďte	hmotností	uvedenou	na	obalu.	
	
			Skladování:	
Dbejte	bezpečnostních	pokynů	na	štítku.	Skladujte	při	teplotě	5°C	až	25°C	na	suchém,	dobře	větraném	
místě,	 mimo	 zdroje	 tepla,	 vznícení	 a	 přímého	 slunečního	 záření.	 NEKUŘTE.	 Zamezte	 přístupu	
neoprávněným	osobám.	Otevřené	nádoby	je	třeba	pečlivě	znovu	zavřít	a	skladovat	ve	vzpřímené	poloze	
otevřením	vzhůru,	pro	zamezení	případného	úniku.	
Skladujte	odděleně	od	oxidačních	činidel	a	silně	zásaditých	/	kyselých	materiálů.	
	

Oddíl	8:	Omezování	expozice	/	osobní	ochranné	pomůcky	
	
Odpovídající	technické	opatření	
	
Zajistěte	 dostatečné	 větrání.	 V	 případě	 možnosti,	 zajistěte	 v	 místě	 ventilaci	 s	 kvalitním	 odvodem	
vzduchu.	Pokud	toto	není	dostatečné	pro	udržení	koncentrace	částic	a/nebo	výpary	rozpouštědel	pod	
stanovenými	limity	expozice	pracoviště,	vhodná	dýchací	ochrana	by	měla	být	nošena.		
(	viz	„Osobní	ochrana“).	
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Expoziční	limity:	
8 Hour TWA (1)     15 min STEL (2)  

               PPM (4)  mg/m3 (4)  PPM (4) mg/m3 (4) 
 
Bezzápachový kerosin (OES)   1000      (Sup)  
                                      	
Poznámky:	
Limit	dlouhodobé	expozice:	8	hodin	–	vážený	průměr	
Limit	krátkodobé	expozice:	10minut	–	referenční	perioda	
„Sk“	zkratka	pro	nebezpečí	vstřebání	pokožkou;	„Sen“	označuje	respirační	senzibilizátor	
„OES“	zkratka	pro	Expoziční	limit	pracoviště:	„MEL“	značí	Maximální	limit	expozice.	
„OEL“	 hodnota	 převzatá	 z	 aktuální	 verze	 EH40,	 mimo	 těch	 označených	 „SUP“,	 které	 jsou	 přiřazené	
dodavatelem	látky.	
	
Osobní	ochrana	
Veškeré	osobní	ochranné	pomůcky	včetně	dýchacích	ochranných	pomůcek	používaných	pro	kontrolu	
expozice	nebezpečných	látek	musí	být	vybrány	dle	platných	předpisů	COSHH.	
	
Ochrana	dýchacích	cest	
Pokud	expoziční	limit	nebezpečných	látek	uvedených	výše	nemůže	být	regulován	místním	ventilačním	
systémem,	musí	být	nošena	vhodná	dýchací	ochrana.	
	
Ochrana	rukou	
V	 případě	 rizika	 vystavení	 expozici	 kůže,	 poraďte	 se	 s	 dodavatelem	 rukavic	 pro	 vybrání	 vhodného	
materiálu	rukavic.	Ochranný	krém	může	pomoci	pro	ochranu	exponovaným	částem	pokožky,	ale	není	
náhradou	fyzické	ochrany.	Neměl	by	být	aplikován	po	expozici.	
	
Ochrana	očí	
Měla	by	být	nošena	vhodná	ochrana	očí,	navržená	obzvláště	pro	ochranu	proti	možnému	vystříknutí	
tekutin,	zvláště	při	mytí.	
	
Ochrana	pokožky	
Bavlněné	 nebo	 bavlněno-syntetické	 montérky	 nebo	 kombinézy	 jsou	 vhodné.	 Velmi	 kontaminované	
oblečení	by	mělo	být	svléknuto	a	pokožku	umyjte	mýdlem	a	vodou,	případně	vhodným	čističem	kůže.	
	
NEPOUŽÍVEJTE	ROZPOUŠTĚDLA	NEBO	ŘEDIDLA	JAKO	ČISTIČE	KŮŽE.	
	
	
	
	
	



Datum	vydání:	23/08/2010	
	

	
	
	
	 	Auto	Finesse	–	SOUL	Wax		

BEZPEČNOSTNÍ	LIST	

	 -	5	-	

Oddíl	9:	Fyzikální	a	chemické	vlastnosti	
	
9.1.	Informace	o	základních	fyzikálních	a	chemických	vlastnostech:	
	
				Skupenství:	Voskovitě	tuhý	
				Barva:	Nezmíněno.	
				Zápach:	Nezmíněno.	
				Viskozita:	Nezmíněno.	
				Spodní	limit	expoze:	Nezmíněno.	
				Relativní	hustota:	0.9	
				Hustota	par:	Těžší	než	vzduch	
				Bod	vzplanutí:	>77°C	
				Rozpustnost	ve	vodě:	Nemísitelný	

Oddíl	10:	Stabilita	a	reaktivita		
	
Stabilita	a	reaktivita:	
Stabilní	 při	 skladování	 dle	 doporučených	podmínek	 a	manipulace	 (viz	Oddíl	 7).	 Při	 požáru	 se	mohou	
vyskytnout	nebezpečné	části	jako	je	kouř,	Oxid	Uhelnatý,	Oxid	Uhličitý	a	Oxidy	Dusíku.	Skladujte	mimo	
dosah	oxidačních	 činidel	 a	 silně	 zásaditých	nebo	 kyselých	materiálů	 pro	 zabránění	možné	exotermní	
reakce.	Špinavé	utěrky	skladujte	v	uzavřených	nádobách.	
	
Oddíl	11:	Toxikologické	informace	
	
Nejsou	dostupná	žádná	data	přímo	pro	 tento	produkt.	Vystavení	 se	parám	organických	rozpouštědel	
může	způsobit	nepříznivý	dopad	na	zdravý	jako	je	podráždění	sliznice	a	dýchacích	cest	a	nepříznivé	účinky	
na	ledviny	a	centrální	nervový	systém.	Příznaky	zahrnují	bolest	hlavy,	závratě,	únavu,	svalovou	slabost,	
ospalost	a	v	extrémních	případech	ztrátu	vědomí.	Opakovaný	nebo	déle	trvající	kontakt	s	produktem	
může	vézt	k	odstranění	přírodních	tuků	z	kůže,	což	vede	k	nealergické	kontaktní	dermatitidě	a	absorpci	
kůží.	Postříkání	očí	může	způsobit	podráždění	a	nevratné	lokální	poškození.	
	

Oddíl	12:	Ekologické	informace		
	
Nejsou	dostupná	žádná	data	přímo	pro	tento	produkt.	Mělo	by	být	zabráněno	vylití	do	kanalizace	nebo	
uloženo	na	místech	kde	hrozí	poškození	půdy	nebo	vodních	zdrojů.	Na	používání	tohoto	produktu	se	
mohou	vztahovat	požadavky	na	kontrolu	znečišťování	ovzduší	stanovené	v	zákoně	o	ochraně	životního	
prostředí.	
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Oddíl	13:	Pokyny	pro	odstraňování		
	
13.1.	Metody	nakládání	s	odpady	

Zabraňte	úniku	 látek	do	kanalizace,	vodních	 toků	nebo	 likvidaci	 v	místě,	kde	by	mohla	být	ovlivněna	
povrchová	voda.	Odpad	včetně	prázdných	nádob	by	měl	být	zlikvidován	v	souladu	s	předpisy	vydanými	
podle	 zákona	 o	 kontrole	 znečištění	 a	 zákona	 o	 ochraně	 životního	 prostředí.	 Na	 základě	 informací	
uvedených	v	tomto	bezpečnostním	listu	je	třeba	získat	radu	od	úřadu	pro	nakládání	s	odpady,	zda	se	
vztahují	zvláštní	předpisy	i	pro	nakládání	s	těmito	odpady.	

Oddíl	14:	Informace	o	přepravě	
	
Převoz	dle	ADR	předpisů	se	neuplatňuje.	

Oddíl	15:	Informace	o	předpisech	
	
Výrobek	 je	klasifikován	a	označen	pro	dodání	v	 souladu	s	nařízeními	o	chemických	 rizicích	a	obalech	
takto:	
ŠKODLIVÝ:	MŮŽE	ZPŮSOBIT	POŠKOZENÍ	PLIC	PŘI	POŽITÍ.	
NEDÝCHEJTE	VÝPARY.		
VYHNĚTE	SE	KONTAKTU	S	POKOŽKOU.		
V	PŘÍPADĚ	POŽITÍ,	NEVYVOLÁVEJTE	ZVRACENÍ:	OKAMŽITĚ	VYHLEDEJTE	LÉKAŘSKOU	POMOC	A	UKAŽTE	
OBAL	NEBO	ŠTÍTEK	OD	PRODUKTU.	
DRŽTE	MIMO	DOSAH	DĚTÍ.	
	
Informace	 obsažené	 v	 tomto	 bezpečnostním	 listu	 nepředstavují	 zhodnocení	 rizik	 na	 pracovišti	 pro	
uživatele	 jak	 vyžaduje	 další	 zdravotní	 a	 bezpečnostní	 legislativa.	 Na	 používání	 tohoto	 produktu	 se	
vztahují	 ustanovení	 zákona	 o	 ochraně	 zdraví	 a	 bezpečnosti	 při	 práci	 a	 nařízení	 o	 kontrole	 látek	
nebezpečných	pro	zdraví.	
	
R	–	věty	obsažené	v	Oddílu	2.	
	
R65	–	Zdraví	škodlivý:	při	požití	může	vyvolat	poškození	plic	
	
Informace	obsažené	v	 tomto	bezpečnostním	 listu	 jsou	poskytovány	v	souladu	s	požadavky	nařízení	o	
chemických	látkách	(informace	o	nebezpečnosti	a	balení).	Výrobek	by	neměl	být	použit	k	jiným	účelům	
než	k	těm,	které	jsou	uvedeny	v	oddíle	1,	bez	předchozího	odkázání	se	na	dodavatele	a	získání	písemných	
pokynů	pro	manipulaci.	
Protože	konkrétní	podmínky	použití	výrobku	jsou	mimo	kontrolu	dodavatele,	je	uživatel	
zodpovědný	za	zajištění	dodržení	požadavků	příslušných	právních	předpisů.	Informace	obsažené	v	tomto	
bezpečnostním	listu	vycházejí	ze	současného	stavu	znalostí	a	platných	vnitrostátních	právních	předpisů.		
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Poskytují	 pokyny	 týkající	 se	 zdravotních,	 bezpečnostních	 a	 environmentálních	 aspektů	 produktu	 a	
neměly	 by	 být	 vykládány	 jako	 jakákoli	 záruka	 technických	 parametrů	 nebo	 vhodnosti	 pro	 konkrétní	
aplikaci.	

Oddíl	16:	Další	informace		
	
Další	informace	a	příslušné	rady	naleznete	v:	
The	Control	of	Substances	Hazardous	to	Health	Regulations	1988	(SI	1988:	1657)		
The	Petroleum	(Consolidation)	Act	1928	
The	Manual	Handling	Operations	Regulations	1992	(SI	1992:	2839)	
Storage	of	Packaged	Dangerous	Substances	HS	(G)	71		
The	Environmental	Protection	(Duty	of	Care)	Regulations	1992	(SI	1992:	2839)		
	
	
	


