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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

Chemický název látky/obchodní název  CRC QUICKLEEN  
přípravku: 
Číslo CAS:  neexistuje 
Charakteristika použití látky/přípravku: rychleschnoucí čistič neobsahující chlorovaná  
 rozpouštědla 
Identifikace dovozce:      
Jméno nebo obchodní jméno:  ELIT CZ, spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: 155 00 Praha 5, Jeremiášova 1238/18 
Identifikační číslo (IČO): 45240337 
Telefon: +420 271 022 222 
Fax: +420 271 022 333 
Zahraniční výrobce: 
Jméno nebo obchodní jméno: CRC INDUSTRIES EUROPE N.V. 
Adresa: Touwslagerstraat  1 
 9240 ZELE / BELGIUM 
Nouzové telefonní číslo:  Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 
 12821 Praha 2; telefon (24 hodin/den)  
 224  919 293, 224 915 402 
 
2. Informace o složení látky nebo přípravku 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi  
v pracovním ovzduší: 

Identifikační čísla 
 
CAS: 67-64-1 
ES (EINECS): 200-662-2 
CAS: 67-63-0 
ES (EINECS): 200-661-7 
CAS: 64742-49-0 
ES (EINECS): 265-151-9 
CAS: 92045-53-9 
ES (EINECS): 295-434-2 

Chemický název látky 
 
aceton 
 
propan-2-ol 
 
hydrogenačně rafinovaná 
lehká uhlovodíková frakce 
benzínová frakce 
nespecifikovaná 

Koncentrace 
(%) 

5 -10  
 

5-10  
 

30 – 60 
 

30 - 60 

Symbol nebezpečí 
R-věty 
F, Xi  

R 11-36-66-67 
F, Xi 

R 11-36-37 
F, Xn, N 

R 11-38-51/53- 65-67 
F, Xn, N 

R 11-38-51/53- 65-67 

(Plný text R-vět je uveden v kapitole 16.) 

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

Vysoce hořlavý přípravek. 
Dráždí pokožku. V případě požití může vyvolat poškození plic. 
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  

4. Pokyny pro první pomoc 
Všeobecné pokyny: Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení  

s chemikáliemi. Ve vážnějších případech zasažení 
zajistěte lékařskou pomoc. 
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Při zasažení očí:  Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody 
   nejméně 15 minut) při násilně otevřených víčkách.  
   Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží: Odstraňte ihned znečištěný oděv, pokožku omyjte vodou 

a mýdlem. 
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v 

teple a klidu. 
Při požití: Nevyvolávejte zvracení, hrozí nebezpečí vdechnutí do 

plic. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
5. Opatření pro hasební zásah 

Vhodná hasiva: pěna, oxid uhličitý, suché hasicí látky   
Zvláštní nebezpečí: Mohou se tvořit výbušné směsi par se vzduchem. 
Další údaje: Nádoby ohrožené ohněm chlaďte postřikem vodou. 

6.  Opatření v případě náhodného úniku 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Vypněte všechny zdroje zážehu. Zajistěte dostatečné 
větrání. Použijte vhodné ochranné rukavice. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu  Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace a  
životního prostředí: vodních toků. 
Doporučené metody čištění a zneškodnění: Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního 

materiálu. 

7. Pokyny pro zacházení a skladování 

Pokyny pro zacházení: Používejte pouze v dobře větraných prostorách, stranou 
od zdrojů tepla a možnosti vznícení. Chraňte před teplem 
a zdroji zážehu. Učiňte preventivní opatření proti 
výbojům statické elektřiny.  

Pokyny pro skladování: Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném  místě. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

8. Kontrola expozice a ochrana osob 

Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání. Učiňte preventivní opatření 
proti výbojům statické elektřiny. 

Ochrana osob: Při dlouhodobém používání noste vhodné ochranné 
rukavice. Pokud může dojít k rozstřikování, noste 
ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání, 
použijte dýchací přístroj – filtr typ AX. 

Expoziční limity:  

složka číslo CAS metoda  hodnota  
aceton 67-64-1 TWA  500 ppm 

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

Skupenství (při 20 °C): kapalina  
Barva: bezbarvá 
Zápach (vůně): po organických rozpouštědlech 
Teplota tání (°C): < -30 
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Teplota varu (°C): 55 - 120 
Hustota při 20 °C (kg m-3): 716 
Hodnota pH: nepoužitelná charakteristika 
Tenze par (při 20 °C): 10 kPa 
Relativní hustota par (při 20 °C): 3 
Rozpustnost ve vodě: částečně rozpustný 
Bod vzplanutí: < 0 °C 
Bod vznícení: > 200 °C  
Rozdělovací koeficient  n-oktanol/voda: není k dispozici 

10. Stabilita a reaktivita 

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: přehřátí 
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí  silná oxidační činidla 
přijít do styku:  
Nebezpečné rozkladné produkty: CO, CO2 

11. Toxikologické informace 
Dlouhodobé vdechování par rozpouštědel může vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a závrať. 
Dlouhodobý kontakt s pokožkou způsobuje její odmaštění a podráždění. 
Pokud došlo k požití a následnému zvracení, hrozí nebezpečí vdechnutí do plic. 

12. Ekologické informace 
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků. 

13. Informace o zneškodňování 

Způsoby zneškodňování přípravku: Přípravek je nutno zneškodnit v souladu se zákonem o 
odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.. Nepřipusťte 
vniknutí přípravku do kanalizace. Vyprázdněné obaly 
musí být likvidovány v souladu se zákony 185/2001 Sb. a  
477/2001 Sb. v platném znění. 

14. Informace pro přepravu 

UN číslo:  1993 
Silniční/železniční - ADR / RID:  UN1993  třída 3, hořlavé kapaliny, uhlovodíky PG : II 
   SP 640D 
Po moři - IMDG:  UN 1993, hořlavé kapaliny, uhlovodíky PG : II          

 F-E, S-E   
Letecká - IATA / ICAO  UN 1993, hořlavé kapaliny, uhlovodíky PG : II          
   RFL, Y305 
   PAX 305 
   CAO 307 
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15. Informace o právních předpisech 

Označení přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.: 
Symbol nebezpečí:  F, Xn, N 
R - věty:  R 11 Vysoce hořlavý. 

R 38 Dráždí kůži.  
R 51/53  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  

 R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození  
 plic.  

          R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
S - věty:  S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
   S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

  S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz 
kouření. 

   S 23  Nevdechujte aerosoly. 
 S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 

 S 29  Nevylévejte do kanalizace. 
 S 33  Proveďte preventivní opatření proti  výbojům  
 statické elektřiny. 

   S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny  
   bezpečným způsobem. 
   S 62  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě  
   vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo  
   označení. 

16. Další informace 

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu číslo BB11361-
3-260304  výrobce přípravku. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a 
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Charakterizují popisovaný výrobek s ohledem na 
příslušná bezpečnostní opatření. 

Změny oproti předchozímu vydání byly provedeny v kapitole 2. 
Bezpečnostní list byl doplněn podle požadavků vyhlášky 231/2004 Sb. 

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2: 
  R 11 Vysoce hořlavý. 
  R 36 Dráždí oči. 
  R 38 Dráždí kůži. 
  R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
  účinky ve vodním prostředí. 
  R 65 Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic. 
  R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
  R 67 Vdechování par může způsobit opalost a závratě. 


