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    Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku  
Obchodní název:                                               STIHL Speciální čistící prostředek Varioclean 
Katalogové číslo:                                               0000 881 9400/9409 
UFI:                                                                             92E0-30PQ-500F-D952 

 
1.2 Příslušná použití látky nebo směsi:         Rozpouštědlo pryskyřic a olejů 
     a nedoporučená použití                              Nedoporučená použití nejsou specifikována 
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Výrobce:                                                          ANDREAS STIHL AG & Co.KG 
Adresa:                                                             Badstrasse 115,  D-71336 Waiblingen, Německo 
Telefon:                                                            Tel: +49(0)7151-26-3237,  Fax: +49(0)7151-26-8-3237 
Mail:                                                                 info@stihl.com 
 
Dodavatel na trh v ČR:                                   Andreas STIHL, spol. s r.o. 
Adresa:                                                             Chrlická 753, 664 42 Modřice 
Kontakt:                                                            Tel:   547 423 111  
Adresa/mail osoby odpovědné za BL           miroslav.kosicka@stihl.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace      Toxikologické informační středisko v Praze 
                                                                          Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 
                                                                         Tel. +420 224919293 

    Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace směsi : 
Klasifikace podle Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES):  klasifikováno a označeno 
Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP. klasifikováno a označeno 
 
2.2 Prvky označení 
Signální slovo:  Nebezpečí 
Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 1B 
Látka nebo směs korozivní pro kovy, kat. 1 
 
Piktogram (symbol): 

 
GHS05 - korozivní a žíravé látky   
 
H-věty (standartní věty o nebezpečnosti): 
H290 Může být korozivní pro kovy 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 
P260 Nevdechujte aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg
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P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou/osprchujte 
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 TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P 405 Skladujte uzamčené 
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů 

 
2.3 Další nebezpečnost 

Výsledky posouzení PBT a vPvB:  Nesplňuje kritéria pro zařazení 

   Oddíl 3. Složení / informace o složkách 

3.1 Látky: Látky: nejedná se o látku 
 
3.2 Chemická charakteristika směsi: vodný tenzidový roztok s křemičitany 
Číslo CAS:                                                           Nepoužívá se. 
Číslo ES : :                                                          Nepoužívá se. 
Registrační číslo REACH:                                  U směsí se neuvádí 
 
3.3 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí: 

Název složky  1  :                                  Metakřemičitandisodný – pentahydrát 
 

Koncentrace                                                  15 -  <20  % 
Číslo CAS                                                  10213-79-3           
Číslo EINECS                                                      229-912-9                  
Indexové číslo               neuvedeno 
Registrační číslo REACH    
 
 

             Xn 
          R 65,66 

 
Klasifikace podle 1272/2008/ES 

 
Skin Irrit 2 dráždivost pro kůži kat.2 
H312 zdraví škodlivý při styku s kůží 
 
 

 

01-2119449811-37-*** 

  
Met.corr. 1          Látka nebo směs korozivní pro kovy, kat. 1    
H 290                 Může být korozivní pro kovy 
Skin. Corr. 1 B   Žíravost/dráždivost pro kůži, kat. 1B 
H 314                 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 
očí 

 
STOT SE 3  Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová 
expozice kat.3 
H 335  Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

Název složky    2                                              1-propaminium 3-amino-N-(karboxymetyl)-N, N- dimetyl-N (C 
8 – 18 a  C18 – nenasycený acyl) deriváty, hydroxidy, inertní 
sůl 

Koncentrace                                                     5 - <10 % 
Číslo CAS                                                        147170-44-3 
Číslo EINECS                                                           neuvedeno 
Indexové číslo                                                neuvedeno 
Registrační číslo REACH :  
              Xn 

01-2119489410-39-xxxx 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg
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           R 65,66 

Klasifikace podle 1272/2008/ES Skin Irrit 2    dráždivost pro kůži kat. 2 
H312 zdraví škodlivý při styku s kůží 
 

 
Dle nařízení ES č. 648/2004: 

 

 

Eye irrit.2 , Aquatic chronic 3 
H 318  Způsobuje vážné poškození očí. 
H 412 škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky 
 

Obsahuje povrchově aktivní látky :  ˃5 - ˂15 % 
 

 

Oddíl  4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis a pokyny první pomoci 
Všeobecná upozornění:  Látkou znečistěný oděv ihned odstranit. 
vdechnutí: Zajistit ihned přístup čerstvého vzduchu. Při podráždění dýchacích cest, nevolnosti, 
závratích či bezvědomí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 
 zasažení pokožky: Okamžitě svléct potřísněný oděv, kůži omýt velkým množstvím  vody, konzultovat s 
lékařem. 
zasažení očí: Důkladně proplachovat několik minut velkým množstvím vody, vyhledat lékaře.     
požití: Ústa vypláchnout a vypít větší množství vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaře. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Podráždění očí /poškození očí, žíravé účinky na kůži a sliznice 
4.3 Pokyn týkající se lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba dle stavu pacienta - stanoví lékař 

Oddíl 5.  Opatření pro hašení požáru  

5.1. Hasiva: Vhodné hasicí prostředky: běžné Nevhodné hasicí prostředky z důvodu bezpečnosti: - 
5.2  Zvláštní nebezpečnosti vyplývající z látky nebo směsi : při hoření může vznikat CO,CO2 a NOx 

5.3 Pokyny pro hasiče: Používejte ochranný oblek, kontaminovaná hasicí voda se nesmí vypouštět 
do kanalizace   

  Oddíl  6.  Opatření v případě náhodného úniku 

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

6.2 Opatření k ochraně životního prostředí: 
Nesmí proniknout do půdy, kanalizace, povrchové vody ani podzemní vody.  
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a při čištění : při úniku zasypat savým materiálem (písek, 
křemelina, pilny aj.), sebrat a zlikvidovat jako odpad 
6.4 Odkaz na jiné oddíly  
Informace ke správnému používání viz. kapitola 7 osobní ochranné prostředky viz kap. 8 
Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. 
Informace o likvidaci viz oddíl 13 

 Oddíl  7.  Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Po otevření nádoby  manipulujte opatrně. 
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.    

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí 
Skladovat v nepoškozených a originálních obalech. Neskladovat společně s kyselinami Skladovat 
odděleně od potravin. Doporučená skladovací teplota 20°C . Chránit před mrazem. 
7. .3 Konečná specifickace: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg
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Oddíl  8.    Omezování expozice / osobní ochranné  prostředky 

8.1 Kontrolní parametry dle nař.vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

  Nesleduje se                              

8.2 Omezování expozice 
Osobní ochranné prostředky. Obecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržovat obvyklá 
preventivní opatření pro zacházení s chemikáliemi.Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.Před 
přestávkami a na konci práce si umyjte ruce. 
Ochrana dýchacích cest:Obvykle to není nutné.Zajistěte dobré větrání / odsávání na pracovišti. 

Ochrana rukou: ochranné rukavice Materiál rukavic: Chloroprenová pryž  0,6 mmDoporučená tloušťka 

materiálu: [EN 374]  480 min)Doba průniku materiálem rukavic Hodnota prostupu: Úroveň 6  
Ochrana očí:Těsné uzavřené brýle. 

 Oddíl 9.     Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

                                                              Směs 
 
Vzhled:                                                kapalina 
Barva:                                                 světle žlutá 
Zápach/vůně:                                     charakteristický 
Hodnota pH při 20 °C :                     12,5 – 13,5 
Bod varu:                                           >100 °C 
Bod vzplanutí:                                  nelze použít                
Hořlavost:                                         nelze použít                
Teplota rozkladu:                             nelze použít 
Teplota samovznícení:                    není samozápalný 
Meze výbušnosti:                              nestanoveno 
Hustota při 20°C:                             1.10 – 1,12  g/cm³ 
Mísitelnost s vodou při 20 °C:          zcela mísitelný 
Viskozita:   při 20°C:                   10 – 15 s (DIN EN ISO 2431/4 mm) 
 
9.2 Další zveřejňované informace:  žádné další relevantní informace nejsou k dispozici 

Oddíl 10.    Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita :                                       nejsou známy žádné nebezpečné reakce 
10.2 Chemická stabilita:                         stabilní za normálních podmínek 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:     se silnou kyselinou vytvoří exotermní reakci 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: : Vyvarovat se zahřátí na vysokou teplotu, stykem s  
                                                                          otevřeným ohněm 
10.5     Neslučitelné materiály:                      kyseliny, silná oxidační činidla 
10.6     Nebezpečné produkty rozkladu     nejsou známé.                                   

Oddíl 11.  Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích: Pro tuto směs neexistují žádné toxikologické nálezy. 
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci 
Hodnoty LD / LC50 relevantní pro klasifikaci:Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
CAS: 10213-79-3 disodný metasilikát pentahydrát disodný 
Orální LD50 1 152 - 1 349 mg / kg (krysa) 
Dermální LD50> 5 000 mg / kg (krysa) 
Inhalační LC50 / 4h> 2,06 mg / l (krysa) 
CAS: 147170-44-3 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboxymethyl) -N, N-dimethyl-, N- (C8-18 a C18- 
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deriváty nonacyl), hydroxidy, vnitřní soli 
Orální LD50> 5 000 mg / kg (krysa) (OECD 401) 
Dermální LD50> 2 000 mg / kg (krysa) (OECD 402) 
Primární dráždivý účinek: Poleptání / podráždění kůže 
OECD 431: Žíravý! Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
Vážné poškození očí / podráždění očí OECD 431: Žíravý! 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
Senzibilizace dýchacích cest / kůže: Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 
Toxicita opakované dávky 
CAS: 10213-79-3 disodný metasilikát pentahydrát disodný 
Perorální LOAEL 716-892 mg / kg (myš) 
NOAEL 260-284 mg / kg (myš) 
Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) 
Žádná ze složek není karcinogenní, mutagenní ani toxická pro reprodukci 
Mutagenita zárodečných buněk Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Reprodukční toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 
Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Oddíl 12.    Ekologické informace 

12.1 Toxicita: k této směsi nejsou k dispozici žádné údaje   
Toxicita pro vodní organismy:  
CAS 10213 – 79 -3 metakřemičitan disodný - pentahydrát 
EC50 / 48h 1.700 mg/l (Daphnia magna) 
EC50 / 72h 207 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 
EC50 / 96 h 210 mg/l (Danio rerio) 

CAS 147170– 44 -3:  1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(KARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-(C8-18 A 
C18- NENASYCENÝ ACYL) DERIVÁT, HYDROXID, VNITŘNÍ SŮL 
LC 50 >1-10 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203) 
EC0 >100 mg/l (Pseudomonas putida) (OECD 209) 
EC50 >1-10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) 
>1-10 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) 
NOEC ≤1 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD210) 
≤1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku splňují požadavky detergentů EU 
Směrnice (ES / 648/2004) o konečné biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek v detergentech a 
čistících prostředcích. 
12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
Další ekologické informace:Nesmí být neředěný nebo ve velkém množství v podzemních vodách, ve vodě 
nebo v kanalizačním systému 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT: Nelze použít. 
vPvB: Nelze použít. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
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 Oddíl 13.    Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady        
Podle zákona č. 185/2001 Sb. Obaly nebo výrobky vytřídit jako nebezpečný odpad 
13.2 Způsoby zneškodnění kontaminovaného obalu: 
Zařadit jako nebezpečný odpad katalogové číslo  150110 N nebo 200129 N, předat ke zneškodnění 
oprávněné osobě 
13.3 Právní předpisy o odpadech  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhláška č. 93/2016 Sb., 
Katalog odpadů 

Oddíl 14.   Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo : ADR, IMDG, IATA                             UN1719 
 
14.2 Třída nebezpečnosti: ADR 1719             KOROZIVNÍ ALKALICKÁ KAPALINA, 
                                                                           N.A.G. (Trioxosilikát disodný) 
                                          IMDG, IATA              CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (trioxosilikát  disodný) 
 
14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR  Žíravé látky třídy 8 
 
 

IMDG, IATA Žíravé látky třídy 8 ,Štítek 8 
 
14.4 Obalová skupina :    ADR, IMDG, IATA III 
 
14.5 Nebezpečí pro životní prostředí: Mořská znečišťující látka: Ne. 
 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:   Pozor: Žíravé látky 
Doprava / další informace: 
ADR                         Omezené množství (LQ) 5L 
Přepravní kategorie                                      3 
Kód omezení tunelu                                     E 
„Modelová regulace“ : UN1719, KOROZIVNÍ ALKALICKÁ KAPALINA,N.A.G. (Trioxosilikát disodný), 8, III 

Oddíl 15.   Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
 
Poznámky k omezení zaměstnanosti: Dodržujte omezení zaměstnávání mladých lidí. 
CH: 822.115, nařízení o ochraně zaměstnání mladých lidí - ArGV 5 a 822.115.2, nařízení EAER o 
nebezpečí 
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Musí být dodržována práce pro mladé lidi. Dodržujte pracovní omezení pro nastávající a kojící matky. 

CH: ArGV 1 a 822.111.52, nařízení EAER o nebezpečných a náročných pracích na 
 
Třída ohrožení vody (DE): 
WGK 1 (vlastní klasifikace): mírně ohrožující vodu. (podle AwSV od 18. dubna 2017) 

 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách     
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech   
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně 
limitů PEL a NPK (viz čl. 8). 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). 
Nařízení(ES) č. 1272/2008 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. 907/2006 (CLP) 
 
15.2 Posouzení chemické nebezpečnosti:      nebylo provedeno                   

Oddíl 16.   Další informace 

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují záruku vlastností produktu a nevznikají tak 
žádné smluvní právní vztahy. 

16.1 Seznam standardních vět o nebezpečnosti/ bezpečnostních vět: 
H 290 -  Může být korozivní pro kovy 
H 314 -  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
H 318 -  Způsobuje vážné poškození očí 
H 335 -  Může způsobit podráždění dýchacích cest 
H 412- Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky 
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
Látky nebo směsi s korozivním účinkem na kovy na základě údajů zkoušek 
 
Žíravost / dráždivost pro kůži Klasifikace směsi je obecně založena na metodě pomocí výpočtu 
Údaje o látce podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 
 
Údaje o změnách a revizích  
 

 

Č. revize Verze BL Datum 

Provedené změny 

0 0 15.1.2008 Nový bezpečnostní list pro výrobek. 

1 1.0 15.4.2010 Aktualizace dle BL výrobce 

2 2.0 25.10.2012 Aktualizace dle BL výrobce 

3 3.0 2.12.2014 Přepracování  bezpečnostního listu do formy odpovídající 
aktuálnímu znění nařízení REACH, úprava obsahu – týká se 
všech částí. 

4 4.0 29.5.2015 Aktualizace dle BL výrobce 

5 4.1 1.3.2016 Aktualizace dle BL výrobce 

6 5.0 1.6.2017 Aktualizace dle BL výrobce 

7 6.0 2.10.2017 Aktualizace BL – změna složení směsi 

8 7.0 25.3.2020 Aktualizace dle BL výrobce 
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Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 
 
 

EINECS 
 
CAS 

GHS  
LC 50 
LD 50 
EC 50 
NOEC 
NOEL 
ADR 
RID 
 
IMDG 
 
IATA 

Evropský seznam existujících komerčních 
chemických látek 
Služba Chemical Abstracts  
Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 

označování chemických látek 
Letální koncentrace 50% 
smrtelná koncentrace 50% 
maximální efektivní koncentrace 50% 
Koncentrace bez pozorovaných účinků 
Úroveň pozorovaného účinku 
Dohoda o Silniční přepravě nebezpečných věcí 
Mezinárodní železniční přeprava nebezpečných 
věcí 
Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného 
zboží 
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 
 

 
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 
Při vypracování tohoto bezpečnostního listu byl použit překlad originálního bezpečnostního listu 
výrobce ze země EU. Údaje zde uvedené se vztahují pouze k námi dodávanému výrobku a odpovídají 
našim současným znalostem a zkušenostem v době vypracování tohoto bezpečnostního listu a nemusí 
být vyčerpávající Za zacházení dle platných právních předpisů odpovídá uživatel, který se musí 
přesvědčit, zda všechny informace jsou vhodné a úplné pro daný účel použití  
 
Doporučená omezení z hlediska používání,  další informace: 
Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č.. 350/2011 Sb. a Nařízení ES 
1907/2006. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Údaje jsou uváděny v dobré víře a zakládají se na stavu našich znalostí o 
příslušném výrobku k uvedenému datu. V případě použití látky nebo směsi jiným způsobem než 
doporučeným v tomto bezpečnostním listě dodavatel neodpovídá za případnou škodu.  

 

Konec bezpečnostního listu 


