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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Obchodní název : Kenocidin™
Kód výrobku : 322

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Průmyslový.
Použití látky nebo směsi : Podrobnější informace najdete v prospektu k výrobku

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF 
UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

Czech Republic Toxikologické informační 
středisko
Clinic For Occupational Medicine, 1st 
Medical Faculty, Charles University

Na Bojišti 1
128 08 Praha 2

+42 2 2491 9293
+42 2 2491 5402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)
Neklasifikováno

 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku 
Není nutné nijak označovat

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nepoužije se

3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Isopropanol (Číslo CAS) 67-63-0
(Číslo ES) 200-661-7
(Indexové číslo) 603-117-00-0
(REACH-č) 01-2119457558-25

1 - 5 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

mailto:sds@cidlines.com
http://www.cidlines.com/
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Chlorhexidine digluconate (Číslo CAS) 18472-51-0
(Číslo ES) 242-354-0
(Indexové číslo) 18472-51-0   Ex
(REACH-č) 01-2119946568-22

< 1 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Plné znění H-vět viz Oddíl 16
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí : Nutnost pokynů pro první pomoc se nepředpokládá.
První pomoc při kontaktu s kůží : Nutnost pokynů pro první pomoc se nepředpokládá.
První pomoc při kontaktu s okem : Vypláchněte velkým množstvím vody.
První pomoc při požití : Vypláchněte ústa. Plivat.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Lze použít všechny hasicí prostředky.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : Nehořlavý.

5.3. Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření : Zákaz kouření.
Ochrana při hašení požáru : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti. Do místa požáru nevstupujte bez řádného 

ochranného vybavení včetně ochrany dýchacího ústrojí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Místo, kde došlo k rozlití výrobku, může být kluzké. Dyke o vymáhání pohledávky nebo 

absorbovat vhodným materiálem. Zbytky zřeďte a spláchněte.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Rozlitý výrobek setřete a uložte do nádob k tomu určených.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Hygienická opatření : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když 

odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa. Zacházejte v 
souladu se správnými výrobními hygienickými a bezpečnostními postupy.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Nádobu, kterou 

právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou. Chraňte před zmrznutím.
Skladovací teplota : < 40 °C

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
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Isopropanol (67-63-0)
EU IOELV TWA (mg/m³) 983 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 400 ppm
Belgie Místní název Alcool isopropylique
Belgie Hraniční hodnota (mg/m³) 500 mg/m³
Belgie Hraniční hodnota (ppm) 200 ppm
Belgie Krátkodobá hodnota (mg/m³) 1000 mg/m³
Belgie Krátkodobá hodnota (ppm) 400 ppm
Německo Místní název Propan-2-ol
Německo TRGS 900 Toleranční mez na pracovišti (mg/m³) 500 mg/m³
Německo TRGS 900 Toleranční mez na pracovišti (ppm) 200 ppm
Německo Poznámka (TRGS 900) DFG,Y
Velká Británie Místní název Propan-2-ol
Velká Británie WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³
Velká Británie WEL TWA (ppm) 400 ppm
Velká Británie WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³
Velká Británie WEL STEL (ppm) 500 ppm

Chlorhexidine digluconate (18472-51-0)
DNEL/DMEL (pracovníci)
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 0,42 mg/m³
DNEL/DMEL (veřejnost)
Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 0,1 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 3 mg/kg tělesné hmotnosti/den
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladká voda) 0,002 mg/l (Assessment factor: 10)
PNEC aqua (mořská voda) 0,0002 mg/l (Assessment factor: 100)
PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká 
voda)

0,002 mg/l

PNEC (sediment)
PNEC sediment (sladká voda) 0,433 mg/kg suché hmotnosti (Assessment factor: 10)
PNEC sediment (mořská voda) 0,0433 mg/kg suché hmotnosti (Assessment factor: 100)
PNEC (zemina) 
PNEC zemina 5,26 mg/kg suché hmotnosti (Assessment factor: 100)
PNEC (STP)
PNEC čistírna odpadních vod 0,25 mg/l (Assessment Factor: 100)

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné pomůcky:

Rukavice.

Ochrana rukou:

Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice. chemicky odolné rukavice z PVC (podle evropské normy EN 374 nebo 
ekvivalentní)

Ochrana očí:

Nevyžaduje se.

Ochrana kůže a těla:

Nevyžaduje se.
 
Ochrana cest dýchacích:

Je-li zajištěno odvětrávání, žádné ochranné prostředky nejsou nutné.
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Opatření na omezení expozice pro spotřebitele:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina

 

Barva : Modrý.
 

Zápach : Charakteristický.
 

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

pH : ca. 5
 

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Hustota : ca. 1
Rozpustnost : Voda: 100 %

 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
 

meze výbušnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
 

9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nedochází k rozkladu pri použití v souladu s.

10.2. Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádné za normálních podmínek.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Odpadá.

10.5. Neslučitelné materiály
Odpadá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné za normálních podmínek.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita : Nepoužitelné

Kenocidin™ 
LD50, orálně, potkan > 2000 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži : Nepoužitelné
pH: ca. 5
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Vážné poškození očí / podráždění očí : Nepoužitelné
pH: ca. 5

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Nepoužitelné

Mutagenita v zárodečných buňkách : Nejsou dostupné žádné údaje
Karcinogenita : Nejsou dostupné žádné údaje

Toxicita pro reprodukci : Nejsou dostupné žádné údaje
Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Nejsou dostupné žádné údaje

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Nejsou dostupné žádné údaje

Nebezpečnost při vdechnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : biologicky odbouratelný.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Isopropanol (67-63-0)
Biologický rozklad 95 %

12.3. Bioakumulační potenciál
Kenocidin™ 
Bioakumulační potenciál C. bioakumulace.

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN číslo
Číslo OSN (ADR) : Nepoužije se
Číslo OSN (IMDG) : Nepoužije se
Číslo OSN (IATA) : Nepoužije se
Číslo OSN (ADN) : Nepoužije se
Číslo OSN (RID) : Nepoužije se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Oficiální název pro přepravu (ADR) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (IATA) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (ADN) : Nepoužije se
Oficiální název pro přepravu (RID) : Nepoužije se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Nepoužije se

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Nepoužije se
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IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : Nepoužije se

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) : Nepoužije se

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : Nepoužije se

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : Nepoužije se
Obalová skupina (IMDG) : Nepoužije se
Balicí skupina (IATA) : Nepoužije se
Balicí skupina (ADN) : Nepoužije se
Obalová skupina (RID) : Nepoužije se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

   
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Zvláštní opatření pro dopravu : Vypněte motor, Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření, Silnici označte a upozorněte 

ostatní uživatele silnice, OKAMŽITĚ INFORMUJTE POLICII A POŽÁRNÍ SBOR.

- Pozemní přeprava
Nepoužije se

- Doprava po moři
Nepoužije se

- Letecká přeprava
Nepoužije se

- Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se

- Železniční přeprava
Nepoužije se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádné látky REACH kandidátské

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Další informace, omezení, zákazy a předpisy : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.
 

15.1.2. Národní předpisy

Německo
Odkaz na přílohu VwVwS : Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 2, ohrožující vodu (Klasifikace podle VwVwS příloha 4)
12. prováděcí nařízení ke spolkovému zákonu 
o kontrole imisí – 12. BlmSchV

: Nepodléhá 12. prováděcí vyhlášce ke spolkovému zákonu o ochraně před imisemi (ustanovení 
o závažných nehodách)

Nizozemsko
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Žádná ze složek není uvedena na seznamu
SZW-lijst van mutagene stoffen : Žádná ze složek není uvedena na seznamu
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Žádná ze složek není uvedena na seznamu

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Žádná ze složek není uvedena na seznamu

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Žádná ze složek není uvedena na seznamu

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
 

ODDÍL 16: Další informace

Další informace : The information provided in this Technical Safety Data Sheet is correct to the best of our 
knowledge and while we endeavor to keep the information up to date and correct according to 
the state of the art, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, 
about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the information 
contained in this technical data sheet. Any reliance you place on such information is therefore 
strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage (including, without 
limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising 
from loss of profits) arising out of, or in connection with, the use of this information and /or the 
use, handling, processing or storage of the product. Always consult the Safety Data Sheet and 
product label for more info about security.

 Úplné znění vět H a EUH:
Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
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.

SDSCLP2

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku


