BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vyhotovení:

červenec 1999

1. Identifikace látky/přípravku, dovozce a výrobce/dodavatele
1.1 Obchodní název přípravku:
STOP PES (sprej)
1.2 Doporučený účel použití: repelent proti znečišťování psy a kočkami (postřik míst, která
mají být chráněna).
1.3 Obchodní jméno a sídlo dovozce: NOVUM CZECH s.r.o., Korunovační 9/905,
170 00 PRAHA
1.4 Obchodní jméno a sídlo zahraničního výrobce/dodavatele:
ALTECH - Boyeres, 37340 AMBILLOU, Francie (výrobce)
PARTIMEX - 28, rue de Naples, 75008 PAŘÍŹ, Francie (dodavatel)

2. Chemické složení:
Aromatické složky na bázi přírodních silicí v tekutém stavu.

3. Informace o možném nebezpečí:
Není zařazen mezi nebezpečné látky.

4. Pokyny pro první pomoc:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Obecně: nevyžadují se žádná zvláštní opatření.
Při nadýchání: vyjít na čerstvý vzduch, v případě nevolnosti vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: vymýt oči větším množstvím vody.
Při zasažení pokožky: umýt se vodou a mýdlem.
Při požití: v případě nevolnosti vyhledat lékaře.

5. Pokyny pro případ požáru:
5.1 Vhodné hasební prostředky: CO, práškové a pěnové prostředky, voda.
5.2 Hasební prostředky, které z bezpečnostních důvodů nesmějí být použity.
5.3 Upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení:

6. Pokyny pro případ náhodného úniku nebo nehody:
6.1 Opatření na ochranu osob.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: nevylévat do kanalizace a vodních toků.
6.3 Způsob zneškodnění a čištění.

7. Bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování:
7.1 Pokyny pro zacházení: umýt si ruce vodou a mýdlem po použití nebo manipulaci
přípravku.
7.2 Pokyny pro skladování: skladovat v původních ,dobře uzavřených obalech, v
chladnějších a temných prostorách.

8. Omezení expozice a osobní ochranné pracovní prostředky:
Nepožívat.
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
9.1
9.2
9.3
9.4

Skupenství při 20°C:
Barva:
Zápach:
Hustota při 20°C:

tekuté
čirá
aromatický
1 kg/dm3

10. Stabilita:
30 měsíců, pokud přípravek je skladován v původních, dobře uzavřených obalech, v
chladnějších a temných prostorách.

11. Toxikologická informace: 12. Ekologická informace:

-

13. Způsob zneškodňování odpadů:
Přizpůsobit místním předpisům.

14. Informace pro dopravu:
Na přípravek se nevztahují omezující dopravní opatření.

15. Vztah k právním předpisům:
Přípravek není zařazen mezi nebezpečné látky podle platných předpisů EU.

16. Další informace: 17. Prohlášení:
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a
zkušeností a jsou v souladu s právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku
vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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