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1. Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku
Identifikace látky/p ípravku:
Obchodní název látky/p ípravku:
Doporu ený ú el použití:
Identifikace spole nosti/podniku:

NEODEKONT
Prost edek pro odstra ování radioaktivních látek
MPD plus spol. s r. o.
Náb eží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník
475 496 37
+ 420 313 513 961

Jméno/obchodní jméno:

Sídlo spole nosti/podniku:
Identifika ní íslo:
Telefon:
Informace v p ípad nehody podává v R:
Nouzové telefonní íslo pro celou R:

Nep etržit 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575
Toxikologické informa ní st edisko (TIS),Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
klinika nemocí z povolání

Adresa:

2. Identifikace nebezpe nosti
Klasifikace:
Nejsou rizika ve smyslu zákonných p edpis .
Nep íznivé ú inky na zdraví
ípravek je ur en pro styk s pokožkou
lov ka:
Nep íznivé ú inky na životní
ípravek není klasifikován jako nebezpe ný pro životní prost edí.
prost edí:

3. Složení/informace o složkách
ípravek z anionaktivních a neionogenních tenzid tenzid ,
komplexotvorných a pomocných látek s obsahem abrasivní složky

Chemická charakteristika
ípravku:
Chemický název:

Obsah max. (v %):

ísla
CAS, EINECS,
Indexové . ES:

TEA-Dodecylbenzenesulfonate

5

27323-41-7
248-406-9

Cocamidopropyl
Betaine

2

61789-40-0
263-058-8

Cocamide DEA

2

68603-42-9
271-657-0

Cocamide MEA

5

68140-00-1
268-770-2

0,4

100-51-6
202-859-9

Konzervant
Benzylalkohol
(ve sm si <0,002%
Methylchloroizothiazolinone,
Methylizothiazolinonne

Výstražný symbol nebezpe nosti a
ísla R-v t a S-v t isté látky:
Xi
36/38
26-36/37/39
Xi
36/38
26-36/37/39
Xi
36/38
26-36/37/39
Xi
36/38
26

Xn
20/22

4. Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
i nadýchání:

Koncentrovaný prost edek m že p i kontaktu dráždit o i.
Dopravit postiženého na erstvý vzduch, zajistit klid, zabránit prochlazení. P i zástav dechu,
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i styku s k ží:
i zasažení o í:
i požití:
Další údaje:
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nebo nepravidelném dýchání zahajte um lé dýchání z plic do plic. P etrvává-li drážd ní nebo
jiné celkové p íznaky, vyhledejte léka skou pomoc.
ípravek je ur en pro dekontaminaci pokožky.
ípadné slabé podrážd ní o í je zp sobeno malým obsahem mýdla a tenzid . Postižené
oko intenzivn vyplachovat velkým množstvím tekoucí vody nejmén 15 minut p i násiln
otev eném ví ku.
Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že postižený je p i v domí), p i
etrvávajících potížívh vyhledejte léka skou pomoc..
Speciální prost edky nejsou ur eny. Lé ba je symptomatická.

5. Opat ení pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:
Zvláštní nebezpe í:
Zvláštní ochranné
prost edky pro hasi e:

ípravek je neho lavý. Hasební postup se ídí charakterem požáru v okolí.
Odpadá.
i požáru se mohou uvol ovat toxické plyny.
Ochranný od v, dýchací p ístroj.

6. Opat ení v p ípad náhodného úniku
Bezpe nostní opat ení
na ochranu osob:
Bezpe nostní opat ení
na ochranu životního
prost edí:
Doporu ené metody
išt ní a zneškodn ní:

Možnost uklouznutí p i rozlití produktu.
Zabránit rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prost edí, p edevším do vodních
tok .
ípravek je pasta, doporu uje se p edevším mechanické odstran ní. P i rozlití malého
množství spláchnout velkým množstvím vody. V tší množství odstranit mechanicky a
deponovat do vhodného obalu a likvidovat jako nebezpe ný odpad.

Další údaje:

7. Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
Pokyny pro
skladování:

Zabra te kontaktu s o ima. Osobní ochranné pracovní pom cky nejsou p edepsány,
dodržujte pracovní p edpisy.
o
Skladovat v originálních obalech p i teplot 5 až 25 C mimo p ímé p sobení slune ního
zá ení a tepelných zdroj odd len od potravin a krmiv.

8. Omezován expozice/osobní ochranné prost edky
Technická opat ení:
Kontrolní parametry:
Omezování expozice:
Ochrana osob a
hygiena p i práci:
Ochrana rukou:
Ochrana o í:
Ochrana k že:
Další údaje:

Nejsou nutná speciální opat ení.
Nejsou p edepsány.
Dbejte na ochranu zdraví p i práci s chemickými látkami, zejména zabra te styku s o ima.
Nejezte, nepijte, neku te. Po práci si omyjte pokožku teplou vodou, ošet ete vhodným
repara ním krémem.
Není nutná
Ochranné brýle v p ípad pot eby.
Není nutná

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství:
Barva:

Gel až pasta v závislosti na teplot .
Modrá

Strana 2

20.7.2009

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU
Obchodní název:
NEODEKONT
Datum vyhotovení v R: 20.7.2009
Datum revize v R:
2.1.2008
Zápach:
Bod tání (ºC):
Hodnota pH (20 ºC):
Bod (teplota) tání (ºC):
Bod varu (ºC):
Bod vzplanutí (ºC):
Bod vzn tu (ºC):
Ho lavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti:
Oxida ní vlastnosti:
Tenze par (p i 20ºC):
Hustota (g/cm3):
Rozpustnost (p i 20ºC):
Rozd lovací koeficient
n-oktanol/voda:
Další údaje:
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Specifický po parfému.
Bod tání mén 0°C.
6,5 – 7,5
< 0°C
Asi 100
Odpadá.
Odpadá.
Není ho lavý.
Odpadá.
Odpadá.
Nemá.
Odpadá.
1,2
Emulguje se ve vod a tvo í úsadu abraziva
Nestanoven

10. Stálost a reaktivita
Podmínky, za nichž je
ípravek stabilní:
Podmínky, které mohou
zp sobit nebezpe nou
reakci:
Látky a materiály, s nimiž
ípravek nesmí p ijít do
styku:

Za b žných podmínek použití a skladování.
Teplota p es 25oC, p ímé slune ní a tepelné zá ení.

Nejsou ur eny

11. Toxikologické informace
Toxikologické informace:
Dráždivost p ípravku:
Zkušenosti u lov ka:
Provedení zkoušek na
zví atech:

Akutní toxicita je vyšší než 2000 mg kg-1
Výrobek byl testován SZÚ (ZŽP 13-1191/00-631) roztok 5% nevykazuje potenciál
dráždivosti a p i obvyklém použití je bezpe ný pro lidské zdraví.
Ochra uje pokožku proti p sobení tenzidových sm sí. Senzibilizace je
nepravd podobná.
ípravek nebyl na zví atech zkoušen a je hodnocen konven ní výpo tovou metodou.
Výrobek byl testován chemicky mikrobiologicky a byla zkoušena dráždivost.

12. Ekologické informace
Ekologické informace:
Údaje o degradabilit :
Ekotoxicita p ípravku:
Mobilita:
Rozložitelnost:
Bioakumula ní potenciál:
Další informace:

Ohrožení zdroj pitné vody je možné pouze po úniku velkého množství prost edku do
dy nebo vodote í.
ítomné organické složky spl ují 80% primární rozložitelnosti (test OECD). Povrchov
aktivní látky spl ují požadavek odbouratelnosti ES 648/2004 nejmén 60% za 28 dní
Metoda V.C4-E sm rnice 67/548/EHS.
Není nebezpe ný pro životní prost edí a je dob e akceptován.
Vzhledem k povrchovému nap tí a obsahu tenzid je vysoká.
Rozložitelnost je vysoká
Není pravd podobný
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13. Pokyny pro odstra ování
Zp soby odstra ování p ípravku:

Zp soby odstra ování
kontaminovaného obalu:

Nespot ebované zbytky a p ípravek zachycený p i úniku do absorp ních
materiál se likviduje jako nebezpe ný odpad v souladu se zákonem o
odpadech (N 200129). Zne išt ný povrch se po mechanickém odstran ní
ípravku oplachuje velkým množstvím vody.
Obaly od výrobku je t eba co nejvíce vyprázdnit. Po vy išt ní je možno je op t
použít, nebo recyklovat, nebo likvidovat v souladu s místními p edpisy (nap . do
íd ného odpadu). Za obaly je placen zákonný poplatek firm Eko-kom a.s..

14. Informace pro p epravu
Další informace:

Není nebezpe né zboží.

15. Informace o p edpisech
Klasifikace a ozna ování
ípravku:
Údaje o složení na etiket :

Nepodléhá zna ení
INCI: Aqua, Silica, Bentotnite, Pentasodium Triphosphate, TEA-Dodecylbenzene
Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA, Cocamide DEA, Citric acid,
Pentasodium Pentetate, Sucrose Cocoate, Parfum, Benzyl Alcohol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Cl 42090

16. Další informace
Seznam v t z bodu 2 a 3:
R 36/38 Dráždí o i a k ži
R20/22 Zdraví škodlivý p i vdechování a p i požití
Výrobek je možno použít bez zvláštního školení
Nemísit s jinými chemikáliemi a skladovat v p vodním obalu
Údaje jsou zpracovány na základ Seznamu dosud klasifikovaných nebezpe ných chemických látek a firemních
bezpe nostních list . Hodnocení je provád no výpo tovou metodou.
Všechny látky použité v p ípravku jsou registrovány v EU
Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany
životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s
platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní
aplikaci.
Zákon 356/2003Sb. o chemických látkách a p ípravcích ve zn ní zákona 434/2005 Sb
Zákon 274/2003Sb. o pé i o zdraví lidu
Zákon 185/2001Sb. o odpadech, v etn provád cích p edpis a vyhlášek a ve zn ní pozd jších p edpis .
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