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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku My Price leštidlo do myčky 

 Látka / směs směs 

 UFI SE50-Q00D-S005-G4FY 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 Určená použití směsi 
 Tekutá směs na čištění automatických myček na nádobí. 

 Nedoporučená použití směsi 
 Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 Dodavatel  

 Jméno nebo obchodní jméno SOLIRA Company s.r.o.  

 Adresa č.p. 1648, Dubňany, 69603 

  Česká republika 

 DIČ CZ28222822 

 Telefon 518366001 

 Email kontakt@solira.cz 

 Adresa www stránek www.solira.cz 

 Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 
 Jméno SOLIRA Company s.r.o.  

 Email kontakt@solira.cz 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 
919 293 a 224 915 402. 

 

 
 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
 Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

 Směs je klasifikována jako nebezpečná. 
  

 Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411 

 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. 

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
 Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2. Prvky označení 
 Výstražný symbol nebezpečnosti 
 

 

      

 Signální slovo 

 Nebezpečí 

 Nebezpečné látky 

 undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, propoxylovaný; obsahuje kyselinu citrónovou.  
 Standardní věty o nebezpečnosti 
 H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
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 Pokyny pro bezpečné zacházení 
 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

SLOŽENÍ: 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervace (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfém. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

P280 Používejte ochranné brýle. 
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
 P310 Okamžitě volejte lékaře. 
 P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. 

 Doplňující informace 

 EUH208 ObsahujeMethylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 

2.3. Další nebezpečnost 
 Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje 
látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v 

platném znění. 
 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2. Směsi 
 Chemická charakteristika 

 Směs níže uvedených látek a příměsí. 
 Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v 

pracovním ovzduší 
 

Identifikační čísla 
 

Název látky 
 

Obsah v % 

hmotnosti 

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 
1272/2008 

 

Pozn. 

 

CAS: 77-92-9 

ES: 201-069-1 

 

citronová kyselina 
 

20-30 
 

Eye Irrit. 2, H319 
 

2 

 

ES: 940-634-3 
Registrační číslo: 
polymer 

 

undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, 
ethoxylovaný, propoxylovaný 

 

5-10 
 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 

 

 

 

CAS: 15763-76-5 
ES: 239-854-6 

Registrační číslo: 
01-2119489411-37 

 

Kumen sulfonát sodný 
 

1-3 
 

Eye Irrit. 2, H319 
 

 

 

Index: 011-002-00-6 

CAS: 1310-73-2 

ES: 215-185-5 

 

hydroxid sodný 
 

<0,1 
 

Skin Corr. 1A, H314 

Specifický koncentrační limit: 
Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 
5 % 
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % 

Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 
% 

Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 
2 % 

 

2 
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Identifikační čísla 
 

Název látky 
 

Obsah v % 

hmotnosti 

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 
1272/2008 

 

Pozn. 

 

Index: 613-167-00-5 

CAS: 55965-84-9 

 

reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-
3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-

methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-

239-6] (3:1) 

 

≤0,0014 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310+H330 

Skin Corr. 1C, H314 
Skin Sens. 1A, H317 

Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 
EUH071 

Specifický koncentrační limit: 
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 
0,6 % 
Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 
% 
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 
0,6 % 
Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % 

Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % 

 

1 

 Poznámky 

 1 Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé 
koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých 
koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „… % nitric acid“ 
(„… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v 
procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. 

 2 Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí. 

 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. 
 

 
  
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 
 Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a 

poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy 
na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li 
postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci 
postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - 

okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. 
 Při vdechnutí 
 Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. 

Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky. 
 Při styku s kůží 
 Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k 

poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li 

podráždění kůže. 
 Při zasažení očí 
 Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní 

čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od 

vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte 
co nejrychleji lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.  

 Při požití 
 Vypláchněte ústa čistou vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře. 
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4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

 Při vdechnutí 
 Vdechování par může způsobit poleptání dýchacího traktu. 
 Při styku s kůží 
 Neočekávají se. 
 Při zasažení očí 
 Způsobuje vážné poškození očí. 
 Při požití 
 Může dojít k poleptání trávicího traktu. 
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 Léčba symptomatická. 

 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

 Vhodná hasiva 

 Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha. 
 Nevhodná hasiva 

 Voda - plný proud. 
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování 

nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.  
5.3. Pokyny pro hasiče 

 Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s 
chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechte 
uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 

 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

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

 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Zabraňte 
kontaktu s pokožkou a očima. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
 Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. 
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné 

absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých 
množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované 
místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

 Viz oddíl 7., 8. a 13. 
 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
 Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. 

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na 
platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.  
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 
 neuvedeno 

 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

 Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. 
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Česká republika Nařízení vlády 41/2020 Sb. 
 

Název látky (složky) 
 

Typ 
 

Hodnota 
 

Přepočet na 
ppm 

 

Poznámka 

 

PELc 
 

4,0 mg/m³ 
 

 
 

PEL 
 

1 mg/m³ 
 

 

 

NPK-P 
 

2 mg/m³ 
 

 

 

 DNEL 

  

 Kumen sulfonát sodný 

 
 

Pracovníci / 
spotřebitelé 

 

Cesta expozice 
 

Hodnota 
 

Účinek 
 

Stanovení hodnoty 

 
 

Pracovníci 
 

Dermálně 
 

7,6 mg/kg 

TH/den 

 

Chronické účinky systémové 
 

 

 
 

Pracovníci 
 

Inhalačně 
 

53,6 mg/m³ 
 

Chronické účinky systémové 
 

 

 
 

Spotřebitelé 
 

Orálně 
 

3,8 mg/kg 

TH/den 

 

Chronické účinky systémové 
 

 

 
 

Spotřebitelé 
 

Inhalačně 
 

13,2 mg/kg 

TH/den 

 

Chronické účinky systémové 
 

 

 
 

Spotřebitelé 
 

Dermálně 
 

3,8 mg/kg 

TH/den 

 

Chronické účinky systémové 
 

 

 PNEC 

  

 Kumen sulfonát sodný 

 
 

Cesta expozice 
 

Hodnota 
 

Stanovení hodnoty 

 
 

Sladkovodní prostředí 
 

0,23 mg/l 
 

 

 
 

Mikroorganismy v čističkách 
odpadních vod 

 

3100 mg/l 
 

 

8.2. Omezování expozice 

 Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním 
odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo 
a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. 

 Ochrana očí a obličeje 

 Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce). 
 Ochrana kůže 

 Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru 
vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv. 
Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte. 

 Ochrana dýchacích cest 
 Polomaska s filtrem proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení expozičních limitů látek 

nebo ve špatně větratelném prostředí. 
 Tepelné nebezpečí 
 Neuvedeno. 

 Omezování expozice životního prostředí 
 Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Uniklý produkt seberte. 

 

 

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

 Skupenství kapalné 

 Barva údaj není k dispozici 
 Zápach údaj není k dispozici 
 Bod tání / bod tuhnutí údaj není k dispozici 
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kyselina citrónová (CAS: 77-92-9) 
 

 
 

hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2) 
 

dráždí sliznice (oči, dýchací 
cesty) resp. kůži 
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      Kumen sulfonát sodný  (CAS: 15763-76-5) <20 °C 

      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

-11 - -9 °C (STN 65 6072) 

 Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaj není k dispozici 
 Hořlavost údaj není k dispozici 
 Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti údaj není k dispozici 
 Bod vzplanutí údaj není k dispozici 
      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

>125 °C (ASTM D 93) 

 Teplota samovznícení údaj není k dispozici 
 Teplota rozkladu údaj není k dispozici 
 pH 2,1 - 3 (neředěno) 
      Kumen sulfonát sodný  (CAS: 15763-76-5) 8-9,5 (1% roztok při 20 °C) 
      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

4 - 7 (5% roztok při 20 °C) (STN EN 1262) 

 Kinematická viskozita údaj není k dispozici 
      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

65,9 mm²/s při 25 °C (Vypočítaný) 

 Rozpustnost ve vodě údaj není k dispozici 
      Kumen sulfonát sodný  (CAS: 15763-76-5) rozpustný 

      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

rozpustný 

 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická 
hodnota) 

údaj není k dispozici 

 Tlak páry údaj není k dispozici 
      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

0,15 při 20 °C 

 Hustota a/nebo relativní hustota údaj není k dispozici 
      Kumen sulfonát sodný  (CAS: 15763-76-5) 1,1300 g/cm³ při 20 °C 

      undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, 
propoxylovaný 

0,993 g/cm³ při 25 °C (STN EN ISO 12185) 

 Relativní hustota páry údaj není k dispozici 
 Charakteristiky částic údaj není k dispozici 

9.2. Další informace 

 neuvedeno 
 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

 neuvedeno 

10.2. Chemická stabilita 

 Při normálních podmínkách je produkt stabilní. 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
 Nejsou známy. 
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a 

před mrazem. 
10.5. Neslučitelné materiály 

 Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

 Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako 
např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý. 

 

 

Strana 
 

6/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2021 (21.1.74) www.sblcore.cz 



 

  

 

Datum vytvoření 27.04.2021  
 

 
 

Datum revize 
 

 
 

Číslo verze 
 

1.0 

 BEZPEČNOSTNÍ LIST  

 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění 
 

 
 

My Price leštidlo do myčky  

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

 Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek 
vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Pro směs nejsou žádné 
toxikologické údaje k dispozici. 

 Akutní toxicita 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Kumen sulfonát sodný 
 

Cesta expozice 
 

Parametr 
 

Hodnota 
 

Doba 

expozice 

 

Druh 
 

Pohlaví 
 

Zdroj 

 

Orálně 
 

LD₅₀ 
 

7200 mg/kg 
 

 
 

Potkan (Rattus 

norvegicus) 

 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

 

Dermálně 
 

LD₅₀ 
 

2000 mg/kg 
 

 
 

Potkan (Rattus 

norvegicus) 

 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, propoxylovaný 
 

Cesta expozice 
 

Parametr 
 

Hodnota 
 

Doba 

expozice 

 

Druh 
 

Pohlaví 
 

Zdroj 

 

 
 

LD₅₀ 
 

>300-2000 mg/kg 
 

 
 

Potkan 
 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

 Žíravost / dráždivost pro kůži 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Vážné poškození očí / podráždění očí 
 Způsobuje vážné poškození očí. 

undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, propoxylovaný 
 

Cesta expozice 
 

Výsledek 
 

Metoda 
 

Doba expozice 
 

Druh 
 

Zdroj 

 

Oko 
 

Vážné poškození očí 
 

OECD 405 
 

 
 

Králík 
 

bezpečnostní 
list 

dodavatele 

 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Mutagenita v zárodečných buňkách 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Karcinogenita 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Toxicita pro reprodukci 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
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 Nebezpečnost při vdechnutí 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
11.2. Informace o další nebezpečnosti 
 neuvedeno 

 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

 Akutní toxicita 

 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Kumen sulfonát sodný 
 

Parametr 
 

Metoda 
 

Hodnota 
 

Doba expozice 
 

Druh 
 

Prostředí 
 

Zdroj 

 

LC₅₀ 
 

 
 

1000 mg/l 
 

 
 

Ryby 
 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavtele 

 

EC₅₀ 
 

 
 

1000 mg/l 
 

 
 

Dafnie (Daphnia 

magna) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavtele 

 

IC₅₀ 
 

 
 

230 mg/l 
 

 
 

Řasy (Selenastrum 
capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 

undekanol, rozvětvený a nerozvětvený, ethoxylovaný, propoxylovaný 
 

Parametr 
 

Metoda 
 

Hodnota 
 

Doba expozice 
 

Druh 
 

Prostředí 
 

Zdroj 

 

LC₅₀ 
 

OECD 203 
 

1-10 mg/l 
 

96 hod 
 

Ryby 
 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
 

EC₅₀ 
 

OECD 202 
 

1-10 mg/l 
 

48 hod 
 

Dafnie (Daphnia 

magna) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
 

ErC₅₀ 
 

 
 

1-10 mg/l 
 

72 hod 
 

Řasy (Selenastrum 
capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
 

NOEC 
 

 
 

1,7 mg/l 
 

72 hod 
 

Řasy (Selenastrum 
capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
 neuvedeno 

12.3. Bioakumulační potenciál 
 Neuvedeno. 

12.4. Mobilita v půdě 

 Neuvedeno. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

 Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH), v platném znění. 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

 Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. 
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12.7. Jiné nepříznivé účinky 

 Neuvedeno. 
 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1. Metody nakládání s odpady 

 Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a 
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. 
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné 
osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat 
do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve 
spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k 
recyklaci. 

 Právní předpisy o odpadech 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1. UN číslo nebo ID číslo 

 Není předmětem pro ADR 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

 neuvedeno 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

 neuvedeno 

14.4. Obalová skupina 

 neuvedeno 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 
 neuvedeno 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

 Odkaz v oddílech 4 až 8. 
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

 neuvedeno 

 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 
nebo směsi 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o 
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Zákon 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 
znění. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
 neuvedeno 

 

 

ODDÍL 16: Další informace 
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 Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 

 H301 Toxický při požití. 
 H302 Zdraví škodlivý při požití. 
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 H315 Dráždí kůži. 
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 H310+H330 Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt. 
 Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 

 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 P280 Používejte ochranné brýle. 
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
 P310 Okamžitě volejte lékaře. 
 P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením 

dodavateli. 

 Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu  

 EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-

methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. 
 EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 
 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 

 Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. 
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

 Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 

 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
 BCF Biokoncentrační faktor 
 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
 DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 EC₅₀ Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace 

 EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 

 EmS Pohotovostní plán 

 ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES 

 EU Evropská unie 

 EuPCS Evropský systém kategorizace výrobků 

 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

 IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné 
chemikálie 

 IC₅₀ Koncentrace působící 50% blokádu 

 ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
 IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
 INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 

 ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
 LC₅₀ Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 

 LD₅₀ Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 

 LOAEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient 
 MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 
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 NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků 

 NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 

 NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 

 OEL Expoziční limity na pracovišti 
 PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický 

 PEL Přípustný expoziční limit 
 PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 ppm Počet částic na milion (miliontina) 
 REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

 RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 
 UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN 

 UVCB Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo 
biologický materiál 

 VOC Těkavé organické sloučeniny 

 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
   

 Acute Tox. Akutní toxicita 

 Aquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně) 
 Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky) 
 Eye Dam. Vážné poškození očí 
 Eye Irrit. Dráždivost pro oči 
 Skin Corr. Žíravost pro kůži 
 Skin Irrit. Dráždivost pro kůži 
 Skin Sens. Senzibilizace kůže 

 Pokyny pro školení 
 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a 

zakázanými manipulacemi s produktem. 
 Doporučená omezení použití 
 neuvedeno 

 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace. 

 Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny) 

 Revize provedena dne 10.10.2019 v bodě 1,9,14,15. 
Revize provedena dne 17.02.2021 v bodě 3.2 a celková formální úprava, uvedení do souladu s platnou legislat ivou.  
Revize provedena dne 1.1.2011 v bodě 1.3., 15. Revize provedena dne 3.11.2011 v bodě 15 (doplnění 1272/2008). 
Revize provedena dne 16.7.2011 - bezpečnostní list přepracován dle příl. I Nařízení (ES) No.453/2010. Revize 
provedena dne19.4.2013, změna v bodě 3.2, 8.1 a 16. Revize provedena dne 6.1.2015 -  bezpečnostní list 
přepracován dle Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí; v platném znění. Revize provedena dne 1.6.2015 změna v oddílu 2  a změna ve znění příl. II 
nařízení (ES) č.453/2010 Revize provedena dne 1.8.2016 v bodě 15.1 doplnění zákonných předpisů a novel. Revize 
provedena dne 1.9.2016 bezpečnostní list přepracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1907/2006, ve znění nařízení (EK) 830/2015- upraveno záhlaví bezpečnostního listu, formální úprava celého 
bezpečnostního listu, odd.3 -  doplnění registračního čísla,odd.14- OSN číslo nahrazeno UN číslem. Revize provedena 
21.6.2017 bezpečnostní list přepracován dle příl. I Nařízení (ES) No.830/2015. Revize provedena dne 3.8.2018 v 
bodě 1 Revize provedena dne 26.4.2019 v bodě 13,14. Revize provedena dne 4.3.2020 změna v bodě 1, Sídlo. 

 Další údaje 

 Postup klasifikace - metoda výpočtu. 
 

 
 

Prohlášení 
 Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. 
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
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1.0 

 SAFETY DATA SHEET  

 according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended  

 
 

My Price Rinse aid  

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1. Product identifier My Price Rinse aid 

 Substance / mixture mixture 

 UFI SE50-Q00D-S005-G4FY 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

 Mixture's intended use 

 Liquid mixture for cleaning automatic dishwashers. 

 Mixture uses advised against 

 The product should not be used in ways other then those referred in Section 1. 

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 

 Supplier  

 Name or trade name SOLIRA Company s.r.o.  

 Address č.p. 1648, Dubňany, 69603 

  Czech Republic 

 VAT Reg No CZ28222822 

 Phone 518366001 

 E-mail kontakt@solira.cz 

 Web address www.solira.cz 

 Competent person responsible for the safety data sheet 

 Name SOLIRA Company s.r.o.  

 E-mail kontakt@solira.cz 

1.4. Emergency telephone number 

 European emergency number: 112 
 

 
 

 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1. Classification of the substance or mixture 

 Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 

 The mixture is classified as dangerous. 

  

 Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411 

 Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16. 

 Most serious adverse effects on human health and the environment 

 Causes serious eye damage. Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

2.2. Label elements 

 Hazard pictogram 

 
 

      

 Signal word 

 Danger 

 Hazardous substances 

 Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 

 Hazard statements 

 H318 Causes serious eye damage. 

 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 Precautionary statements 

 P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 

 P102 Keep out of reach of children. 
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 P280 Wear eye protection. 

 P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 

present and easy to do. Continue rinsing. 

 P310 Immediately call a doctor. 

 P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to dispose of 

waste or by returning to the supplier. 

 Supplemental information 

 EUH208 Contains reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-
7]and 2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic 

reaction. 

2.3. Other hazards 

 The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out 
in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not 

contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No. 

1907/2006 (REACH) as amended. 
 

 
SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.2. Mixtures 

 Chemical characterization 

 Mixture of substances and additives specified below. 

 Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration 

in the working environment 
 

Identification numbers 
 

Substance name 
 

Content in 

% weight 

 

Classification according to 

Regulation (EC) No 1272/2008 

 

Note 

 

CAS: 77-92-9 

EC: 201-069-1 

 

citric acid 
 

20-30 
 

Eye Irrit. 2, H319 
 

 

 

EC: 940-634-3 
Registration number: 

polymer 

 

Undecanol, branched and linear, 
ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles 

EO/PO) 

 

5-10 
 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 

 

 

 

CAS: 15763-76-5 

EC: 239-854-6 
Registration number: 

01-2119489411-37 

 

Sodium Cumenesulfonate 
 

1-3 
 

Eye Irrit. 2, H319 
 

 

 

Index: 011-002-00-6 

CAS: 1310-73-2 

EC: 215-185-5 

 

sodium hydroxide 
 

<0,1 
 

Skin Corr. 1A, H314 

Specific concentration limit: 
Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 
5 % 

Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % 

Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 
% 

Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 
2 % 

 

 

 

Index: 613-167-00-5 

CAS: 55965-84-9 

 

reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-

isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]and 
2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EC no. 

220-239-6] (3:1) 

 

≤0,0014 
 

Acute Tox. 3, H301 

Acute Tox. 2, H310+H330 
Skin Corr. 1C, H314 

Skin Sens. 1A, H317 
Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

EUH071 
Specific concentration limit: 

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 
0,6 % 

Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 
% 

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 
0,6 % 

Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % 

Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % 
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 Notes 

 1 Note B: Some substances (acids, bases, etc.) are placed on the market in aqueous solutions at various 

concentrations and, therefore, these solutions require different classification and labelling since the hazards 
vary at different concentrations. In Part 3 entries with Note B have a general designation of the following 

type: ‘nitric acid … %’. In this case the supplier must state the percentage concentration of the solution on 
the label. Unless otherwise stated, it is assumed that the percentage concentration is calculated on a 

weight/weight basis. 

 Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16. 
 

 
  
SECTION 4: First aid measures 

4.1. Description of first aid measures 

 Take care of your own safety. If any health problems are manifested or if in doubt, inform a doctor and show him 

information from this safety data sheet. If unconscious, put the person in the stabilized (recovery) position on his side 
with his head slightly bent backwards and make sure that airways are free; never induce vomiting. If the person 

vomits by himself, make sure that the vomit is not inhaled. In life threatening conditions first of all provide 

resuscitation of the affected person and ensure medical assistance. Respiratory arrest - provide artificial respiration 

immediately. Cardiac arrest - provide indirect cardiac massage immediately. 

 If inhaled 

 Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Protect the person against growing cold. 

Provide medical treatment if irritation, dyspnoea or other symptoms persist. 

 If on skin 

 Remove contaminated clothes. Wash the affected area with plenty of water, lukewarm if possible. Soap, soap solution 

or shampoo should be used if there is no skin injury. Provide medical treatment if skin irritation persists. 

 If in eyes 

 Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact 
lenses immediately if worn by the affected person. No neutralization should be performed in any case! Rinsing should 

be continued for 10-30 minutes from the inner to the outer eye corner to make sure that the other eye is not 
involved. Depending on the situation, call medical rescue service or ensure medical treatment as promptly as 

possible. Everyone must be referred for treatment even if affected only a little. 

 If swallowed 

 Rinse out the mouth with clean water. In the event of issues, find medical help. 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

 If inhaled 

 Inhaling vapours can cause corrosion of the breathing system. 

 If on skin 

 Not expected. 

 If in eyes 

 Causes serious eye damage. 

 If swallowed 

 Corrosion of the digestion system can occur. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

 Symptomatic treatment. 
 

 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1. Extinguishing media 

 Suitable extinguishing media 

 Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist. 

 Unsuitable extinguishing media 

 Water - full jet. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture 

 In the event of fire, carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases may arise. Inhalation of hazardous 

degradation (pyrolysis) products may cause serious health damage. 

5.3. Advice for firefighters 

 Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) with a chemical protection suit only where personal (close) contact is 

likely. Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Do not allow run-off of 

contaminated fire extinguishing material to enter drains or surface and ground water. 
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SECTION 6: Accidental release measures 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

 Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Prevent contact with skin 

and eyes. 

6.2. Environmental precautions 

 Do not allow to enter drains. Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up 

 Spilled product should be covered with suitable (non-flammable) absorbing material (sand, diatomaceous earth, earth 
and other suitable absorption materials); to be contained in well closed containers and removed as per the Section 

13. In the event of leakage of the substantial amount of the product, inform fire brigade and other competent bodies. 

After removal of the product, wash the contaminated site with plenty of water. Do not use solvents. 

6.4. Reference to other sections 

 See the Section 7, 8 and 13. 
 

 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1. Precautions for safe handling 

 Prevent formation of gases and vapours in concentrations exceeding the occupational exposure limits. Prevent contact 
with skin and eyes. Use personal protective equipment as per Section 8. Observe valid legal regulations on safety and 

health protection. Avoid release to the environment. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

 Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. 

7.3. Specific end use(s) 

 not available 
 

 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1. Control parameters 

 The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set. 

 DNEL 

  

 Sodium Cumenesulfonate 

 
 

Workers / consumers 
 

Route of 

exposure 

 

Value 
 

Effect 
 

Determining method 

 
 

Workers 
 

Dermal 
 

7.6 mg/kg 

bw/day 

 

Systemic chronic effects 
 

 

 
 

Workers 
 

Inhalation 
 

53.6 mg/m³ 
 

Systemic chronic effects 
 

 

 
 

Consumers 
 

Oral 
 

3.8 mg/kg 

bw/day 

 

Systemic chronic effects 
 

 

 
 

Consumers 
 

Inhalation 
 

13.2 mg/kg 

bw/day 

 

Systemic chronic effects 
 

 

 
 

Consumers 
 

Dermal 
 

3.8 mg/kg 

bw/day 

 

Systemic chronic effects 
 

 

 PNEC 

  

 Sodium Cumenesulfonate 

 
 

Route of exposure 
 

Value 
 

Determining method 

 
 

Freshwater environment 
 

0.23 mg/l 
 

 

 
 

Microorganisms in wastewater 

treatment plants 

 

3100 mg/l 
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8.2. Exposure controls 

 Follow the usual measures intended for health protection at work and especially for good ventilation. This can be 

achieved only by local suction or efficient general ventilation. Do not eat, drink and smoke during work. Wash your 

hands thoroughly with water and soap after work and before breaks for a meal and rest. 

 Eye/face protection 

 Protective goggles or face shield (based on the nature of the work performed). 

 Skin protection 

 Hand protection: Protective gloves resistant to the product. When choosing appropriate thickness, material and 
permeability of the gloves, observe recommendations of their particular manufacturer. Observe other 

recommendations of the manufacturer. Other protection: protective workwear. Contaminated skin should be washed 

thoroughly. 

 Respiratory protection 

 Halfmask with a filter against organic vapours or a self-contained breathing apparatus as appropriate if exposure limit 

values of substances are exceeded or in a poorly ventilated environment. 

 Thermal hazard 

 Not available. 

 Environmental exposure controls 

 Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2. Collect spillage. 
 

 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

 Physical state liquid 

 Color data not available 

 Odour data not available 

 Melting point/freezing point data not available 

      Sodium Cumenesulfonate  (CAS: 15763-76-5) <20 °C 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 

-11 - -9 °C (STN 65 6072) 

 Boiling point or initial boiling point and boiling range data not available 

 Flammability data not available 

 Lower and upper explosion limit data not available 

 Flash point data not available 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
>125 °C (ASTM D 93) 

 Auto-ignition temperature data not available 

 Decomposition temperature data not available 

 pH 2,1 - 3 (undiluted) 

      Sodium Cumenesulfonate  (CAS: 15763-76-5) 8-9,5 (1% solution at 20 °C) 
      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 

4 - 7 (5% solution at 20 °C) (STN EN 1262) 

 Kinematic viscosity data not available 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
65,9 mm²/s at 25 °C (Vypočítaný) 

 Solubility in water data not available 

      Sodium Cumenesulfonate  (CAS: 15763-76-5) rozpustný 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 

rozpustný 

 Partition coefficient n-octanol/water (log value) data not available 

 Vapour pressure data not available 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 

0,15 at 20 °C 

 Density and/or relative density data not available 

      Sodium Cumenesulfonate  (CAS: 15763-76-5) 1,1300 g/cm³ at 20 °C 

      Undecanol, branched and linear, ethoxylated, 

propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
0,993 g/cm³ at 25 °C (STN EN ISO 12185) 

 Relative vapour density data not available 

 Particle characteristics data not available 
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9.2. Other information 

 not available 
 

 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1. Reactivity 

 not available 

10.2. Chemical stability 

 The product is stable under normal conditions. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

 Unknown. 

10.4. Conditions to avoid 

 The product is stable and no degradation occurs under normal use. Protect against flames, sparks, overheating and 

against frost. 

10.5. Incompatible materials 

 Protect against strong acids, bases and oxidizing agents. 

10.6. Hazardous decomposition products 

 Not developed under normal uses. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at 

high temperature and in fire. 
 

 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 

 Inhalation of solvent vapors above values exceeding exposure limits for working environment may result in acute 
inhalation poisoning, depending on the level of concentration and exposure time. No toxicological data is available for 

the mixture. 

 Acute toxicity 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

Sodium Cumenesulfonate 
 

Route of exposure 
 

Parameter 
 

Value 
 

Time of 

exposure 

 

Species 
 

Sex 
 

Source 

 

Oral 
 

LD₅₀ 
 

7200 mg/kg 
 

 
 

Rat (Rattus 

norvegicus) 

 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

 

Dermal 
 

LD₅₀ 
 

2000 mg/kg 
 

 
 

Rat (Rattus 

norvegicus) 

 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
 

Route of exposure 
 

Parameter 
 

Value 
 

Time of 

exposure 

 

Species 
 

Sex 
 

Source 

 

 
 

LD₅₀ 
 

>300-2000 mg/kg 
 

 
 

Rat 
 

 
 

bezpečnost
ní list 
dodavatele 

 Skin corrosion/irritation 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Serious eye damage/irritation 

 Causes serious eye damage. 

Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
 

Route of 

exposure 

 

Result 
 

Method 
 

Time of exposure 
 

Species 
 

Source 

 

Eye 
 

Serious eye 

damage 

 

OECD 405 
 

 
 

Rabbit 
 

bezpečnostní 
list 

dodavatele 

Page 
 

6/11 Made in SBLCore 2021 (21.1.74) www.sblcore.com 



 

  

 

Creation date 27th April 2021  
 

 
 

Revision date 
 

 
 

Version 
 

1.0 

 SAFETY DATA SHEET  

 according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended  

 
 

My Price Rinse aid 

 

 

 Respiratory or skin sensitisation 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Germ cell mutagenicity 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Carcinogenicity 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Reproductive toxicity 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Toxicity for specific target organ - single exposure 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Toxicity for specific target organ - repeated exposure 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

 Aspiration hazard 

 Based on available data the classification criteria are not met. 

11.2. Information on other hazards 

 not available 
 

 

SECTION 12: Ecological information 

12.1. Toxicity 

 Acute toxicity 

 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

Sodium Cumenesulfonate 
 

Parameter 
 

Method 
 

Value 
 

Time of exposure 
 

Species 
 

Environme

nt 

 

Source 

 

LC₅₀ 
 

 
 

1000 mg/l 
 

 
 

Fishes 
 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavtele 

 

EC₅₀ 
 

 
 

1000 mg/l 
 

 
 

Daphnia (Daphnia 

magna) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavtele 

 

IC₅₀ 
 

 
 

230 mg/l 
 

 
 

Algae 
(Selenastrum 

capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 

Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
 

Parameter 
 

Method 
 

Value 
 

Time of exposure 
 

Species 
 

Environme

nt 

 

Source 

 

LC₅₀ 
 

OECD 203 
 

1-10 mg/l 
 

96 hour 
 

Fishes 
 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
 

EC₅₀ 
 

OECD 202 
 

1-10 mg/l 
 

48 hour 
 

Daphnia (Daphnia 

magna) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
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Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
 

Parameter 
 

Method 
 

Value 
 

Time of exposure 
 

Species 
 

Environme

nt 

 

Source 

 

ErC₅₀ 
 

 
 

1-10 mg/l 
 

72 hour 
 

Algae 
(Selenastrum 

capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 
 

NOEC 
 

 
 

1.7 mg/l 
 

72 hour 
 

Algae 
(Selenastrum 

capricornutum) 

 

 
 

bezpečnos
tní list 
dodavatel

e 

12.2. Persistence and degradability 

 not available 

12.3. Bioaccumulative potential 

 Not available. 

12.4. Mobility in soil 

 Not available. 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

 Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of 

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended. 

12.6. Endocrine disrupting properties 

 The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out 

in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. 

12.7. Other adverse effects 

 Not available. 
 

 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1. Waste treatment methods 

 Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national regulations. 
Proceed in accordance with valid regulations on waste disposal. Any unused product and contaminated packaging 

should be put in labelled containers for waste collection and submitted for disposal to a person authorised for waste 

removal (a specialized company) that is entitled for such activity. Do not empty unused product in drainage systems. 
The product must not be disposed of with municipal waste. Empty containers may be used at waste incinerators to 

produce energy or deposited in a dump with appropriate classification. Perfectly cleaned containers can be submitted 

for recycling. 

 Waste management legislation 

 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended. 

Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended. 
 

 

SECTION 14: Transport information 

14.1. UN number or ID number 

 Not subject to ADR 

14.2. UN proper shipping name 

 not available 

14.3. Transport hazard class(es) 

 not available 

14.4. Packing group 

 not available 

14.5. Environmental hazards 

 not available 

14.6. Special precautions for user 

 Reference in the Sections 4 to 8. 

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments 

 not available 
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SECTION 15: Regulatory information 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

 Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals 
Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission 

Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 
93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament 

and of the Council of 16th December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, 
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No. 1907/2006, as 

amended. 

15.2. Chemical safety assessment 

 not available 
 

 

SECTION 16: Other information 

 A list of standard risk phrases used in the safety data sheet 

 H301 Toxic if swallowed. 

 H302 Harmful if swallowed. 

 H314 Causes severe skin burns and eye damage. 

 H315 Causes skin irritation. 

 H317 May cause an allergic skin reaction. 

 H318 Causes serious eye damage. 

 H319 Causes serious eye irritation. 

 H400 Very toxic to aquatic life. 

 H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 H310+H330 Fatal in contact with skin or if inhaled. 

 Guidelines for safe handling used in the safety data sheet 

 P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 

 P102 Keep out of reach of children. 

 P280 Wear eye protection. 

 P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 

present and easy to do. Continue rinsing. 

 P310 Immediately call a doctor. 

 P501 Dispose of contents/container to by handing over to the person authorized to dispose of 

waste or by returning to the supplier. 

 A list of additional standard phrases used in the safety data sheet 

 EUH208 Contains reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-

7]and 2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic 

reaction. 

 EUH071 Corrosive to the respiratory tract. 

 Other important information about human health protection 

 The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than 

as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations. 

 Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet 

 ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 

 BCF Bioconcentration Factor 

 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substance and 

mixtures 

 DNEL Derived no-effect level 

 EC Identification code for each substance listed in EINECS 

 EC₅₀ Concentration of a substance when it is affected 50% of the population 

 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

 EmS Emergency plan 

 EU European Union 

 EuPCS European Product Categorisation System 

 IATA International Air Transport Association 
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 IBC International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals 

 IC₅₀ Concentration causing 50% blockade 

 ICAO International Civil Aviation Organization 

 IMDG International Maritime Dangerous Goods 

 INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

 ISO International Organization for Standardization 

 IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

 LC₅₀ Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the 

population 

 LD₅₀ Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the population 

 LOAEC Lowest observed adverse effect concentration 

 LOAEL Lowest observed adverse effect level 

 log Kow Octanol-water partition coefficient 

 MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

 NOAEC No observed adverse effect concentration 

 NOAEL No observed adverse effect level 

 NOEC No observed effect concentration 

 NOEL No observed effect level 

 OEL Occupational Exposure Limits 

 PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

 PNEC Predicted no-effect concentration 

 ppm Parts per million 

 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 RID Agreement on the transport of dangerous goods by rail 

 UN Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN Model 

Regulations 

 UVCB Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological 

materials 

 VOC Volatile organic compounds 

 vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative 

   

 Acute Tox. Acute toxicity 

 Aquatic Acute Hazardous to the aquatic environment 

 Aquatic Chronic Hazardous to the aquatic environment (chronic) 

 Eye Dam. Serious eye damage 

 Eye Irrit. Eye irritation 

 Skin Corr. Skin corrosion 

 Skin Irrit. Skin irritation 

 Skin Sens. Skin sensitization 

 Training guidelines 

 Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited 

ways of handling the product. 

 Recommended restrictions of use 

 not available 

 Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet 

 REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended. 

REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from 

the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers. 

 The changes (which information has been added, deleted or modified) 
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 Revision carried out on 10.10.2019 at point 1,9,14,15. 
Revision carried out on 17.02.2021 in point 3.2 and overall formal adjustment, aligned with the legislation in place. 

Revize provedena dne 1.1.2011 v bodě 1.3., 15. Revize provedena dne 3.11.2011 v bodě 15 (doplnění 1272/2008). 
Revize provedena dne 16.7.2011 - bezpečnostní list přepracován dle příl. I Nařízení (ES) No.453/2010. Revize 
provedena dne19.4.2013, změna v bodě 3.2, 8.1 a 16. Revize provedena dne 6.1.2015 -  bezpečnostní list 
přepracován dle Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí; v platném znění. Revize provedena dne 1.6.2015 změna v oddílu 2  a změna ve znění příl. II 
nařízení (ES) č.453/2010 Revize provedena dne 1.8.2016 v bodě 15.1 doplnění zákonných předpisů a novel. Revize 
provedena dne 1.9.2016 bezpečnostní list přepracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1907/2006, ve znění nařízení (EK) 830/2015- upraveno záhlaví bezpečnostního listu, formální úprava celého 
bezpečnostního listu, odd.3 -  doplnění registračního čísla,odd.14- OSN číslo nahrazeno UN číslem. Revize provedena 
21.6.2017 bezpečnostní list přepracován dle příl. I Nařízení (ES) No.830/2015. Revize provedena dne 3.8.2018 v 
bodě 1 Revize provedena dne 26.4.2019 v bodě 13,14. Revize provedena dne 4.3.2020 změna v bodě 1, Sídlo. 

 More information 

 Classification procedure - calculation method. 
 

 
 

Statement 

 The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and environmental 

protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience and complies 
with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability and usability of 

the product for a particular application. 
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