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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 

Forma výrobku : Směsi 

Název výrobku : FRESH SHINE NEW CAR 

Kód výrobku : FG7821, FG7625, 51787, FG7709, 51870, 52786, 52864 

Odpařovač : Aerosol 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Určeno pro běžnou veřejnost 

Kategorie hlavního použití : Spotřebitelské použití 

Použití látky nebo směsi : Automotive péče Produkty 
 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Turtle Wax Europe Limited 
4th Floor Alaska House, Atlantic Park, 
Dunnings Bridge Road 
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom 
T +44 151 530 4740 
MSDS@turtlewaxeurope.com 

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +44 151 530 4740 
Pouze Úřední hodiny 08:30 - 17:00 

 

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) 

Aerosol 1 H222;H229   

Skin Irrit. 2 H315   

STOT SE 3 H336   

Asp. Tox. 1 H304   

Aquatic Chronic 3 H412   
   

Plné znění klasifikačních kategorií a vět H: viz oddíl 16 
 

 
 

 
  
 

 

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  

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí 

Nebezpečné obsažené látky : Uhlovodíky, c7, n-alkany, cykloalkany, izoalkany; Propan-2-olu 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H222 - Extrémně hořlavý aerosol. 
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H315 - Dráždí kůži. 
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

mailto:MSDS@turtlewaxeurope.com
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P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady 
v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy. 
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. 
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. 

 

   
 
 

 

2.3. Další nebezpečnost 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské 
zdraví a životní prostředí 

: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol. Může 
způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 
způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

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) 

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát, Ropný plyn, 
[Složitá směs uhlovodíků produkovaná z ropy destilací a 
kondenzací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových 
atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C3 až C4.] 

(Číslo CAS) 68512-91-4 
(Číslo ES) 270-990-9 
(Indexové číslo) 649-083-00-0 

50 - 70 Press. Gas 
Flam. Gas 1, H220 

Uhlovodíky, c7, n-alkany, cykloalkany, izoalkany (Číslo CAS) 64742-49-0 
(Číslo ES) 927-510-4 
(REACH-č) 01-2119475515-33 

20 - 30 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Propan-2-olu (Číslo CAS) 67-63-0 
(Číslo ES) 200-661-7 
(Indexové číslo) 603-117-00-0 
(REACH-č) 01-2119457558-25 

1 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Isoamylacetát 
látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro 
pracovní prostředí 

(Číslo CAS) 123-92-2 
(Číslo ES) 204-662-3 
(Indexové číslo) 607-130-00-2 

< 0,1 Flam. Liq. 3, H226 

 

 
 

 

Plné znění H-vět viz Oddíl 16 
  

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku). 

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích 
potížích: Kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s okem : Jako prevenci propláchněte oči vodou. 

První pomoc při požití : Vypijte velké množství vody. Vyplachujte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobě v 
bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. 

 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky : Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Symptomy/účinky při vdechnutí : Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Dráždivost. 

Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Může způsobovat mírné podráždění. 

Symptomy/účinky při požití : Riziko plicního otoku. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Extrémně hořlavý aerosol. 
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Nebezpečí výbuchu : Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

V případě požáru vznikají nebezpečné 
rozkladné produkty 

: Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. 

 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Opatření pro hašení požáru : Při hašení požáru chemických látek postupujte opatrně. 

Ochrana při hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj. Ochrana 
celého těla. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Obecná opatření : Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Ochranné prostředky : Používejte doporučené osobní ochranné pomůcky. 

Plány pro případ nouze : Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a jisker, 
zákaz kouření. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 
expozice / osobní ochranné prostředky“. 

Plány pro případ nouze : Rozsypanou látku pokryjte nehořlavým materiálem, např. pískem nebo zeminou. Odstraňte 
všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. 

 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro uchovávání : Rozlitý materiál zachyťte pískem nebo hlínou. 

Způsoby čištění : Výrobek sesbírejte mechanicky. 

Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění. 
 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další informace viz oddíl 13. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: 
nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných 
prostorách. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pomůcky. 

Hygienická opatření : Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při používání tohoto výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce. 

 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Technická opatření : Nejsou nezbytná žádná konkrétní nebo zvláštní technická opatření. Zajistěte dostatečné 
větrání, zejména v omezených prostorách. 

Skladovací podmínky : Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Skladujte 
uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte 
v chladu. 

Skladovací prostory : Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte na dobře větraném místě. 

Obalové materiály : Uchovávejte pouze v původním obalu. 
 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Automotive péče Produkty. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 
 

Propan-2-olu (67-63-0) 

Česká republika Místní název iso-Propanol 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 500 mg/m³ 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 204 ppm 

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 410 ppm 

Česká republika Poznámka (CZ) D 
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Isoamylacetát (123-92-2) 

Česká republika Místní název Pentylacetát 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 50,8 ppm 

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 540 mg/m³ 

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 101,5 ppm 
 

 

 

8.2. Omezování expozice 

Vhodné technické kontroly : Zajistěte dostatečné větrání. Odstraňte všechny možné zdroje zážehu !. 

Osobní ochranné pomůcky : Používejte vhodný ochranný oděv. 

Ochrana rukou : Ochranné rukavice 

Ochrana očí : Ochranné brýle 

Ochrana kůže a těla : Používejte vhodný ochranný oděv 

Ochrana cest dýchacích : V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení 

Omezování a sledování expozice životního 
prostředí 

: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 
  

Vzhled : Colorless gas or liquefied gas. 

Barva : Bezbarvý. 
  

Zápach : Charakteristická. 
  

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

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

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nepoužije se 
  

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) : Extrémně hořlavý aerosol 
  

Tlak páry : 3,2 - 5,2 bar 
  

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

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Relativní hustota plynu : 0,6 - 0,7 

Rozpustnost : nelze mísit a není rozpustný. 
  

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

Viskozita, kinematická : <= 20 mm²/s 
  

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Výbušnost : Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
  

Oxidační vlastnosti : Nepoužije se. 
  

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

 

9.2. Další informace 

Obsah těkavých organických sloučenin : 93,6 % 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za běžných podmínek. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 
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10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Zabraňte styku s horkými povrchy. Žár. Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita : Neklasifikováno 
 

 

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát, Ropný plyn, [Složitá směs uhlovodíků produkovaná z ropy destilací a kondenzací. Je 
složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C3 až C4.] (68512-91-4) 

LD50, orálně, potkan 20 mg/l 
 

Uhlovodíky, c7, n-alkany, cykloalkany, izoalkany (64742-49-0) 

LD50 orálně > 5840 mg/kg tělesné hmotnosti 

LD50 dermálně > 2920 mg/kg tělesné hmotnosti 

LC50 potkan inhalačně (prach/mlha - mg/l/4 h) > 23300 mg/m³ 
 

Propan-2-olu (67-63-0) 

LD50 orálně 4396 mg/kg tělesné hmotnosti 

LD50 dermálně 12800 mg/kg tělesné hmotnosti 
 

žíravost/dráždivost pro kůži : Dráždí kůži. 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže 

: Neklasifikováno 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 

Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice 

: Může způsobit ospalost nebo závratě. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice 

: Neklasifikováno 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
 

FRESH SHINE NEW CAR  

Odpařovač Aerosol 

Viskozita, kinematická <= 20 mm²/s 
  
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

 

Uhlovodíky, c7, n-alkany, cykloalkany, izoalkany (64742-49-0) 

LC50 ryby 1 > 3 mg/l 

EC50 jiné vodní organismy 1 4,6 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 jiné vodní organismy 2 10 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

Propan-2-olu (67-63-0) 

LC50 ryby 1 9640 mg/l 

EC50 jiné vodní organismy 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 jiné vodní organismy 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 
 
 

 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

12.4. Mobilita v půdě 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
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12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Místní předpisy (o odpadu) : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. 

Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem 
odpadu. 

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN číslo 

1950 1950 1950 1950 1950 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

AEROSOLY AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY 

Popis přepravního dokladu 

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, 
(D) 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1    

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      
14.4. Obalová skupina 

Nepoužije se  Nepoužije se 

 
Nepoužije se  Nepoužije se  Nepoužije se  

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nebezpečný pro životní 
prostředí : Žádná 

Nebezpečný pro životní 
prostředí : Žádná 
Způsobuje znečištění 
mořské vody : Žádná 

Nebezpečný pro životní 
prostředí : Žádná 

Nebezpečný pro životní 
prostředí : Žádná 

Nebezpečný pro životní 
prostředí : Žádná 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 

 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

- Pozemní přeprava 
  

Klasifikační kódy (ADR)  : 5F 

Zvláštní předpis (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Omezená množství (ADR) : 1l 

Vyňaté množství (ADR) : E0 

Pokyny pro balení (ADR) : P207, LP02 

Zvláštní ustanovení pro obaly (ADR) : PP87, RR6, L2 

Ustanovení pro společné balení (ADR) : MP9 

Přepravní kategorie (ADR) : 2 

Zvláštní pokyny pro přepravu kusů (ADR) : V14 

Zvláštní pokyny pro přepravu - nakládku, 
vykládku a manipulaci (ADR) 

: CV9, CV12 

Zvláštní pokyny pro přepravu - provoz (ADR) : S2 

Kód omezení vjezdu do tunelu (ADR) : D 

- Doprava po moři 
  

Zvláštní předpis (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Omezená množství (IMDG) : SP277 

Vyňaté množství (IMDG) : E0 

Pokyny pro balení  (IMDG) : P207, LP02 

Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG) : PP87, L2 

Č. EmS (požár) : F-D 

Č. EmS (rozsypání) : S-U 
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Kategorie zajištění nákladu (IMDG) : Žádný/á 

Číslo MFAG : 126 

- Letecká přeprava 
  

Výjimečně malé množství pro dopravní a 
nákladní letadla (IATA) 

: E0 

Malé množství pro dopravní a nákladní letadla 
(IATA) 

: Y203 

Malé max. čisté množství pro dopravní a 
nákladní letadla (IATA) 

: 30kgG 

Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla 
(IATA) 

: 203 

Max. čisté množství pro dopravní a nákladní 
letadla (IATA) 

: 75kg 

Balicí pokyny podle CAO (IATA) : 203 

Max. čisté množství podle CAO (IATA) : 150kg 

Zvláštní předpis (IATA) : A145, A167, A802 

Kód ERG (IATA) : 10L 

- Vnitrozemská lodní doprava 
  

Kód klasifikace (ADN) : 5F 

Zvláštní předpis (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Omezená množství (ADN) : 1 L 

Vyňaté množství (ADN) : E0 

Požadované vybavení (ADN) : PP, EX, A 

Odvětrávání (ADN) : VE01, VE04 

Počet modrých kuželů / světel (ADN) : 1 

Přeprava zakázána (ADN) : Žádná 

Nepodléhá předpisům ADN : Žádná 

- Železniční přeprava 
  

Klasifikační kódy (RID) : 5F 

Zvláštní předpis (RID) : 190, 327, 344, 625 

Omezená množství (IMDG) : 1L 

Vyňaté množství (RID) : E0 

Pokyny pro balení  (RID) : P207, LP02 

Zvláštní ustanovení pro obaly (RID) : PP87, RR6, L2 

Ustanovení pro společné balení (RID) : MP9 

Přepravní kategorie (RID) : 2 

Zvláštní pokyny pro přepravu kusů (RID) : W14 

Zvláštní pokyny pro přepravu - nakládku, 
vykládku a manipulaci (RID) 

: CW9, CW12 

Expresní balíky (colis express) (RID) : CE2 

Identifikační číslo nebezpečí (RID) : 23 

Přeprava zakázána (RID) : Žádná 
 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 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 žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 
 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

 

   

Obsah těkavých organických sloučenin : 93,6 % 
 

Alergenní vonné látky > 0,01 %: 



FRESH SHINE NEW CAR 
Bezpečnostní list  
 

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (EU) 2015/830 
 

05/06/2017 CS (čeština)  8/9 
 

BENZYL BENZOATE 
BENZYL SALICYLATE 
LINALOOL 
LIMONENE 

 

Vyhláška o detergentech : Datový list ke složkám: 

Složka Číslo CAS % 

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát, Ropný plyn, [Složitá směs uhlovodíků 
produkovaná z ropy destilací a kondenzací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových 
atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C3 až C4.] 

68512-91-4 >=10% 

Uhlovodíky, c7, n-alkany, cykloalkany, izoalkany 64742-49-0 >=10% 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1 - 10% 

DIMETHICONE 63148-62-9 1 - 10% 

Parfum  0,1 - 1% 

BENZYL BENZOATE 120-51-4 0,1 - 1% 

BENZYL SALICYLATE 118-58-1 <0,1% 

LINALOOL 78-70-6 <0,1% 

LIMONENE 5989-27-5 <0,1% 
  
 

Vyhláška o detergentech : Označování obsahu: 

Složka % 

alifatické uhlovodíky >=30% 

neiontové povrchově aktivní látky 5-15% 

parfémy  

BENZYL BENZOATE  

BENZYL SALICYLATE  

LINALOOL  

LIMONENE  
  

  
 

 

15.1.2. Národní předpisy 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Žádné posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno 
  

ODDÍL 16: Další informace 
 

Označení změn: 

Složení/informace o složkách. 

2.1 Složení/informace o 
složkách 

Upraveno  

 

 

 

 

 Úplné znění vět H a EUH: 

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 

Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

Flam. Gas 1 Hořlavé plyny, kategorie 1 

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3 

Press. Gas Plyny pod tlakem 

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické 
účinky 

H220 Extrémně hořlavý plyn 

H222 Extrémně hořlavý aerosol 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 

H226 Hořlavá kapalina a páry 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 

H315 Dráždí kůži 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě 
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H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
 
 

 

 
 
SDS EU TURTLEWAX 

 
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 
 


