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1. Identifikace látky/p ípravku a spole nosti/podniku
Identifikace látky/p ípravku:
Obchodní název látky/p ípravku:

Dezaktiv a ní p na PD-1c, koncentrát
ípravek je ur en k odstra ování radioaktivního kontaminantu
z pevných povrch . P ed aplikací se edí vodou v objemovém pom ru
1:1. Aplikuje se vhodným za ízením jako p na, která smývá
kontaminant. Smytím kontaminantu se nesnižuje jeho radioaktivita,
pouze p echází do výsledného roztoku.

Doporu ený ú el použití:

Identifikace spole nosti/podniku:
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 224919293 nebo 22491 5402 nebo 22491 4575
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko (TIS),Na
Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Adresa:

2. Identifikace nebezpe nosti
Klasifikace ípravku:
Nejd ležit jší fyzikáln chemické ú inky:
Nep íznivé ú inky na zdraví
lov ka:
Nep íznivé ú inky na životní
prost edí:

Nemá charakter nebezpe ného p ípravku ve smyslu zákona . 356/2003 Sb.
Odpadá
Nemá významné ú inky.
ípravek není klasifikována jako nebezpe ný, u citlivých osob však m že vyvolat
vysušení pokožky a pocit podrážd ní.
i úniku do povrchových vod m že p sobit nep ízniv na vodní ekosystémy
v d sledku zm ny pH a obsahu tenzidu.

3. Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika
ípravku:
Chemický název:
Poly(oxy-1,2ethanediyl),.alfa.-sulfo.omega.-(dodecyloxy)-,
sodná s l
Pentasodná s l
kyseliny
diethylentriaminopentaoctové
Kyselina citronová

na dezaktiva ní PD-1c je kyselý tenzidický p ípravek s obsahem rozpustných
polymerních sorbent a komplexotvorných látek.
ísla
Výstražný symbol nebezpe nosti a
Obsah max. (v %):
CAS, EINECS,
ísla R-v t a S-v t isté látky:
Indexové . ES:
4

CAS 9004-82-4
Polymer
-

Xi
R-v ty: 36/38
S-v ty: 26-37

1

140-01-2
-

Xi
R-v ty: 36
S-v ty: 22-26-36/37/39

4

77-92-9
201-069-1
-

Xi
R-v ty: 36/37/38
S-v ty: 2-22-24/25-46

Strana 1

8.3.2010

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU
Obchodní název: D e z a k t i v a n í p n a P D - 1 c
Datum vyhotovení v R: 8.3.2010
Datum revize v R:
26. 2. 2010

Strana 2 (celkem 5)
Revize: 1.

4. Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny:
i nadýchání:
i styku s ží:
i zasažení o í:
i požití:
Další údaje:

Projeví-li se vážné zdravotní potíže, v p ípad pochybností nebo p i bezv domí zajist te
léka skou pomoc a poskytn te jí informace z tohoto bezpe nostního listu.
Dopravit postiženého na erstvý vzduch, v p ípad p etrvávajících obtíží vyhledat léka e.
Odpadá.
Vymývat proudem pokud možno vlažné vody.
Vyvolejte zvracení. Vyhledejte léka skou pomoc za ú elem vyprázdn ní žaludku.

5. Opat ení pro hašení požáru
Speciální rizika:
Vhodná hasící média:
Zvláštní nebezpe í:
Speciální ochranné
prost edky pro hasi e:

ípravek není ho lavý a ani nepodporuje ho ení. Hasební postup se ídí charakterem
požáru, ho ících materiál , jejich okolí atd.
Hašení pomocí CO2, suchými chemikáliemi, práškem, pískem, p nou nebo vodní mlhou.
sobením tepla mohou vznikat toxické plyny a kou , které obsahují oxidy síry, dusíku,
amoniak (SOX, NOX, NH3).
Úplný ochranný od v, respira ní ochrana. V uzav eném prostoru izola ní 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:

Další údaje:

Použít osobní ochranné pom cky. Zamezit p ístupu nepovolaným osobám. Postupujte
podle pokyn v kapitolách 7 a 8.
Zabra te kontaminaci p dy. Zabra te úniku do povrchových vod, do spodních vod nebo do
kanalizace. Zasaženou p do pokud možno sebrat do zvláštních kontejner k do išt ní.
tší množství p ípravku od erpejte do náhradních nádob. Kontaminované plochy a
edm ty opláchn te vodou. Oplachové vody možno neutralizovat p ídavkem vhodného
inidla na pH 6 až 8. S ohledem na p ípadný obsah radionuklid dále zpracovat jako
kapalný radioaktivní odpad s obsahem anionického tenzidu nebo podle platné legislativy
uvést na isti ku odpadních vod. P i zpracování je t eba p edpokládat tvorbu p ny.
Unikne – li v tší množství p ípravku do vodního toku nebo do kanalizace, informujte
hasi ský záchranný sbor a p íslušné orgány ochrany životního prost edí.

7. Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:

Pokyny pro
skladování:

Obalové materiály:

Doporu uje se p i práci s p ípravkem nejíst, nepít, nekou it, dodržovat zásady osobní
hygieny. Pro zajišt ní komfortu p i práci chra te dýchací cesty p ed aerosoly, které mohou
vznikat p i nanášení a následném rozpadu p ny.
Doporu ené osobní ochranné pracovní prost edky uvádí kapitola 8. Zabra te únik m do
životního prost edí – do p dy, do povrchových i spodních vod, do kanalizací.
ípravek skladujte v prostorech chrán ných p ed pov trnostními vlivy a p ed p ímým
slune ním zá ením p i teplot 5 - 25°C tak, aby bylo minimalizováno riziko úniku do
kanalizací, vodote í a spodních vod. Sklad má být vybaven nepropustnou podlahou,
ípadn záchytnou jímkou.
ípravek skladujte v p vodních uzav ených a nepoškozených obalech. Alternativn lze
použít ke skladování uzav ené polyetylénové obaly (kanystry apod.). Množstevní limity pro
skladování nebyly stanoveny.
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8. Omezování expozice/osobní ochranné prost edky
Expozi ní limity podle
NV 178/2001 Sb.:

Nejsou stanoveny.

Omezování expozice
pracovník :

Omezování expozice pracovník vychází z princip radia ní ochrany s ohledem na druh a
aktivitu radioaktivního kontaminantu. P i práci chra te zejména dýchací orgány p ed
aerosoly, které vznikají p i rozpadu p ny. Po skon ení práce nebo p ed pracovní
estávkou omýt ruce vodou a mýdlem, ošet it vhodným krémem.

Ochrana dýchacích
orgán :
Ochrana rukou:
Ochrana o í:
Ochrana k že:
Omezování expozice
životního prost edí:

Respirátor (zejména p i práci s p nou – p na aktivn vytvá í aerosol p i svém rozpadu).
Doporu eny ochranné rukavice (latexové, PVC, neopren apod.)
Doporu eny ochranné brýle nebo obli ejový štít.
Doporu ena zást ra nebo jiný lehký ochranný od v, obuv, pracovní od v s dlouhým
rukávem.
Zabra te únik m do spodních vod a vodote í. Kapaliny po použití ízen uvád jte na
isti ku odpadních vod.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství:
Barva:
Zápach:
Hodnota pH (20 ºC):
Bod (teplota) tání (ºC):
Bod varu (ºC):
Bod vzplanutí (ºC):
Ho lavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti:
Oxida ní vlastnosti:
Tenze par (p i 20ºC):
Hustota (p i 20ºC):
Rozpustnost (p i 20ºC):
Rozd lovací koeficient
n-oktanol/voda:
Viskozita (10°C)

Za b žných podmínek kapalina.
irá nebo nažloutlá kapalina.
Slabý zápach po amoniaku se mísí se slabou v ní mycího prost edku.
3–4
cca 0°C
cca 100°C
Odpadá.
Není ho lavý.
Odpadá.
Odpadá.
Nemá oxida ní vlastnosti.
Nestanovena.
Cca 1,0 g.cm-3
S vodou dob e mísitelný.
Nestanoven.
Nestanovena, ádov srovnatelná s viskozitou vody.

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:
Nebezpe né produkty
rozkladu:

Za b žného zp sobu použití je p ípravek stabilní.
eh átí. P i teplotách nad 100 C m že za ít termický rozklad. Nad 200 C dochází ke
kvantitativní tvorb amoniaku.
Silná oxida ní nebo reduk ní inidla,
Plynné zplodiny CO, NOX, SOX, NH3.

Strana 3

8.3.2010

BEZPE NOSTNÍ LIST P ÍPRAVKU
Obchodní název: D e z a k t i v a n í p n a P D - 1 c
Datum vyhotovení v R: 8.3.2010
Datum revize v R:
26. 2. 2010

Strana 4 (celkem 5)
Revize: 1.

11. Toxikologické informace
Akutní toxicita p ípravku:

Akutní toxicita složek:

Subchronická a chronická
toxicita p ípravku:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Senzibilizace:
Toxicita pro reprodukci:

Pro p ípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alfa.-sulfo-.omega.-(dodecyloxy)-, sodná s l, LD50, oráln ,
potkan:
>2000 mg.kg-1
Pentasodná s l kyseliny diethylentriaminopentaoctové, LD50, oráln , krysa:
1377 mg.kg-1
Kyselina citronová, LD50, oráln , krysa:
>3000 mg.kg-1
Nejsou známy.
Není známo.
Není známo.
Není známo.
Není známo.

12. Ekologické informace

Ekotoxicita p ípravku:

Mobilita:
Distribuce do složek
životního prost edí:
Povrchové nap tí:
Absorpce nebo desorpce:
CHSK, BSK
Perzistence a
rozložitelnost:
Bioakumula ní potenciál:

Toxicita pro vodní organismy:
Ryby:
Toxicita složek p ípravku:
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alfa.-sulfo-.omega.-(dodecyloxy)-, sodná s l,
LC50 (48 hod) Poecilia reticulata: 24 mg/l
Pentasodná s l kyseliny diethylentriaminopenta-octové:
30% vodný roztok je pro ryby škodlivý
Kyselina citronová: není známo.
Na základ uvedených informací s uvážením koncentrace složek lze p edpokládat
LC50 (96 hod) p ípravku > 100 mg/l
Korýš Daphnia magna Straus:
nestanoveno
asy:
nestanoveno
Toxicita pro p dní organizmy:
nestanovena
Toxicita pro ptáky:
nestanovena
Toxicita pro v ely:
nestanovena
Toxicita pro rostliny:
nestanovena
Mobilita p ípravku ani jeho složek v životním prost edí nebyla stanovena.
Nestanovena.
Nestanoveno.
Nestanovena.
Nestanoveno.
Nestanoveno.
Kow, BCF – nestanoveno.

13. Pokyny pro odstra ování
Zp soby odstra ování p ípravku:
Zp soby odstra ování
kontaminovaného obalu:

Další údaje:

Použitý p ípravek a jeho roztoky se likvidují jako radioaktivní kapalné odpady.
Zbytky nepoužitého p ípravku se likvidují spalováním nebo ízeným uvád ním na
isti ku odpadních vod.
Obaly od výrobku se likvidují ve spalovn . Obaly bez zbytk obsahu se likvidují
do t íd ného odpadu. Za obaly je placen zákonný poplatek firm Eko-kom.
Likvidace radioaktivních kapalin se ídí zákonem . 18/1997 Sb. v platném zn ní
(tzv. atomový zákon), likvidace nepoužitého p ípravku a/nebo jeho obal se ídí
zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn ní a navazujících vyhlášek.
Pokud odpad nespadá pod dikci atomového zákona, musí kone ný uživatel
id lit odpadu odpovídající kód odpadu podle vyhlášky . 381/2001 Sb.
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14. Informace pro p epravu
Nepodléhá mezinárodní dohod ADR.

15. Informace o p edpisech
Klasifikace a ozna ování
ípravku:
Ozna ení specifické rizikovosti
nebezpe ného p ípravku – ísla a
slovní zn ní p azených R-v t:
Pokyny pro bezpe né nakládání
s nebezpe ným p ípravkem –
ísla a slovní zn ní p azených
S-v t:

Údaje o složení na etiket :

Symbol rizika:

Odpadá.
Odpadá.

Odpadá.
Obsahuje ve 100 g: 1 g Pentasodná s l kyseliny diethylentriaminopentaoctové
(CAS 140-01-2), mén než 5% anionaktivní tenzid Sodium Laureth Sulphate
(CAS 9004-82-4), organické kyseliny a polymery. Skladování: v originálním
obalu chrán ný p ed pov trnostními vlivy p i teplot 5 - 25°C. Nepoužité zbytky
se likvidují spalováním nebo ízeným uvedením na isti ku odpadních vod. Obal
po vymytí je možno likvidovat v t íd ném odpadu.
Odpadá.

16. Další informace
Seznam R-v t a souvisejících S-v t uvedených v bodu 2 a 3:
R 36
R 36/38
R 36/37/38
S2
S 22
S 24/25
S 26
S 36/37/39
S 37
S 46

Dráždí o i.
Dráždí o i a k ži.
Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
Uchovávejte mimo dosah d tí.
Nevdechujte prach.
Zamezte styku s k ží a o ima.
i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.

Seznam právních p edpis
Zákon 356/2003 Sb. ve zn ní zák. 434/2005 Sb. (tzv. chemický zákon)
Vyhláška 232/2004 Sb. ve zn ní vyhl. 369/2005 Sb. (klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných
chemických látek)
Zákon 185/2001 ve zn ní novel (o odpadech)
Expozi ní limity podle NV 178/2001 Sb. (podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci)
Vyhláška 432/2003 Sb.
Zákon 185/2001 Sb. (o odpadech ve zn ní pozd jších novel a jeho provád cí p edpisy)
Sbírka mezinárodních smluv . 33/2005 (ADR)
Zákon 18/1997 Sb. ve zn ní novely 13/2002 Sb. (tzv. atomový zákon)
Vyhláška 307/2002 Sb. ve zn ní vyhlášky 499/2005 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení atomového
zákona mj. o radioaktivních odpadech.
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