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    Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku  
Obchodní název:                                                STIHL Varioclean ECO 
Katalogové číslo:                                               0782 516 8004 
 
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           milan.houdek@stihl.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace      Toxikologické informační středisko v Praze 
                                                                          Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 
                                                                         Tel. +420 224 919 293 

    Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace směsi: 
Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP 
Výrobek není klasifikován  
 
2.2 Prvky označení 
Výstražný symbol: není    
Signální slovo: není 
H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): nejsou 
 
Další údaje: 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 
2.3 Další nebezpečnost 
Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT: 
Podle informaci v dodavatelském řetězci neobsahuje směs žádnou látku s podílem > 0,1 % považovanou 
za PBT. 
vPvB: 
Podle informaci v dodavatelském řetězci neobsahuje směs žádnou látku s podílem > 0,1 % považovanou 
za vPBT. 
 
Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému: 
Směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušeni endokrinní 
činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo 
nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. 
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   Oddíl 3. Složení / informace o složkách 

3.2  Chemická charakteristika směsi: vodný tenzidový roztok s aditivy 
 
Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí: 

Název složky  1:                                  glycerol 
Koncentrace                                                  5 - <10  % 
Číslo CAS                                                   56 -81- 5           
Číslo EINECS                                                      200-289-5                  

 

Název složky    2:                                             Alkylpolyglykosid C 8 - 10 
Koncentrace                                                     3 - <5 % 
CAS                                                        68515 – 73 - 1 
NLP                                                         500 – 220 -1 
Registrační číslo REACH :  
              Xn 

          R 65,66 
Skin Irrit 2    dráždivost pro kůži kat. 2 
H312 zdraví škodlivý při styku s kůží 
 
 

 

 
01-119488530-36-xxxx 

Eye dam 1 - H 318 Způsobuje vážné poškození očí. 

 

Název složky    3:                                            1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(KARBOXYMETHYL)-N, 
NDIMETHYL-N-(C8-18 A C18- NENASYCENY ACYL) DERIVAT, 
HYDROXID, VNITŘNI SŮL 

Koncentrace                                                     1 - <4 % 
Číslo CAS                                                        147170- 44 – 3 (alternativní 61789 – 40 – 0) 
ES                                                          931 – 333 - 8 
Registrační číslo REACH:  
 
 

             Xn 
          R 65,66 

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

 
: 

 

Dle nařízení ES č. 648/2004 o 
detergentech 

01-2119489410-39-xxxx 

 H 318   
Eye dam.1 - Způsobuje vážné poškození očí 
H 412 Aquatic chronic 3 - škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými 
účinky 
 

Neiontové povrchově aktivní látky :  ≥5 - <15% 

amfoterni povrchově aktivni latky:       < 5% 
 

Oddíl 4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěné oblečení 
Při nadýchání: zajistit přívod čerstvého vzduchu. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Při styku s kůží: Postižená místa pokožky omyjte vodou a jemným mycím prostředkem. 
Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při 
přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. 
Při požití: Vypláchnout ústa a zapíjet vodou. Při přetrvávajících potížích se  poradit s lékařem  
 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další relevantní informace nejsou k 
dispozici. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčbu stanoví lékař dle posouzeni stavu pacienta. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg
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Oddíl 5.  Opatření pro hašení požáru  

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další informace nejsou k dispozici. 
5.3 Pokyny pro hasiče 
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
Musí byt přijata běžná opatření pro hašení požáru. Pobyt v nebezpečné oblasti pouze s nezávislým 
ochranným respiračním zařízením.Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. 
Další údaje: Kontaminovanou vodu odděleně sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace. 

  Oddíl 6.  Opatření v případě náhodného úniku 

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

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Je nutné dodržet obvykle bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Nosit ochrannou vystroj. Nechráněné osoby se nesmi přibližovat 
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, piliny aj.), sebrat a zlikvidovat jako odpad 
6.4 Odkaz na jiné oddíly  
Informace ke správnému používání viz. kapitola 7  
Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. 
Informace o odstranění viz oddíl 13 

 Oddíl 7.  Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.    

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Pokyny pro skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě. 
Zabezpečit před proniknutím do půdy. 
Upozornění k hromadnému skladování: 
Skladovat odděleně od potravin. Dbát místních předpisů. 
Další údaje k podmínkám skladování: Chránit před mrazem. Doporučená skladovací teplota: 20 °C  
7. 3 Konečná specifikace: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

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 

  Glycerol (mlha) PEL - přípustný expoziční limit:                        10   mg/m-3           

                                        NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace:            15   mg/m-3            

8.2 Omezování expozice 
Osobní ochranné prostředky. Obecná ochranná a hygienická opatření: Dodržovat preventivní opatření 
pro zacházení s chemikáliemi. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. 
Ochrana dýchacích cest: Obvykle to není nutné. Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 
Ochrana rukou: Za normálních okolností není nutná. 
Ochrana očí / obličeje: Za normálních okolností není nutná. 
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 Oddíl 9.     Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

                                                               
Vzhled:                                                kapalina 
Barva:                                                 bezbarvá 
Zápach/vůně:                                     charakteristický 
Bod tání / bod tuhnutí                       není určen 
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 100 °C  
Hořlavost:                                          nehořlavá 
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti 
Dolní mez:                                        nelze použít    
Horní mez:                                        nelze použít    
Bod vzplanutí:                                 nelze použít    
Teplota samovznícení:               není samozápalný 
Teplota rozkladu:                           není určeno 
pH při 20 °C                                       11-11,2 
Viskozita: 
Kinematická viskozita při 40 °C <20,5 mm2/s 
Rozpustnost ve vodě:                          zcela mísitelná 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) neurčeno 
Tlak páry při 20 °C:                              23 hPa  
Hustota při 20 °C:                           1,07-1,08 g/cm3 
Hustota páry:                                          neurčeno    
 
9.2 Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí 
 
Výbušné vlastnosti: U produktu nehrozí nebezpečí exploze  
Rychlost odpařování Není určeno. 
Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti: 
Oxidující plyny:                                                      odpadá 
Plyny pod tlakem:                                                  odpadá 
Hořlavé kapaliny:                                                   odpadá 
Samovolně reagující látky a směsi:                     odpadá 
Samozápalné kapaliny:                                         odpadá 
Samozápalné tuhé látky:                                      odpadá 
Samozahřívající se látky a směsi:                       odpadá 
Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou:                        odpadá 
Oxidující kapaliny:                                                odpadá 
Oxidující tuhé látky:                                              odpadá 
Organické peroxidy:                                              odpadá 
Látky a směsi korozivní pro kovy:                       nekorozivní    
Znecitlivělé výbušniny:                                         odpadá 

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:     nejsou známy žádné nebezpečné reakce 
10.4     Podmínky, kterým je třeba zabránit:  viz kap. 7 
10.5     Neslučitelné materiály:                      další informace nejsou k dispozici 
10.6     Nebezpečné produkty rozkladu     nejsou známé                                   
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Oddíl 11.  Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích:  
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci 
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: 
CAS: 147170-44-3 1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(KARBOXYMETHYL)-N,N-DIMETHYL-, N-(C8-18 A 
C18- NENASYCENÝ ACYL) DERIVÁT, HYDROXID, VNITŘNÍ SŮL 
Orálně LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401) 
Pokožkou LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)  
Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci  
Vážné poškození očí / podráždění očí:  Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke 
klasifikaci Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci  
Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci. 
Karcinogenita:  Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci. 
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci  
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci  
Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria ke klasifikaci  
 
11.2 Informace o další nebezpečnosti: 
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 
Se zohledněním současných vědeckých poznatků nejsou pro výrobek k dispozici žádné údaje o 
vlastnostech 
poškozujících endokrinní systém s účinky na zdraví. Žádná z obsažených látek není na seznamu. 

Oddíl 12.    Ekologické informace 

12.1 Toxicita: k této směsi nejsou k dispozici žádné údaje   
Aquatická toxicita: 
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 
12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT: podle informaci zprostředkovaných v dodavatelském řetězci neobsahuje směs žádnou látku s podílem > 0,1 
% považovanou za vPBT. 
vPvB: podle informaci zprostředkovaných v dodavatelském řetězci neobsahuje směs žádnou látku s podílem > 0,1 
% považovanou za vPBT. 
12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 
Se zohledněním současných vědeckých poznatků nejsou pro výrobek k dispozici žádné údaje o vlastnostech 
poškozujících endokrinní systém s účinky na životní prostředí. 
12.7 Jiné nepříznivé účinky 
Další ekologické údaje: Všeobecná upozornění: Nesmí vniknout do spodní vody, toků nebo kanalizace 
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 Oddíl 13.    Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Není klasifikováno jako nebezpečný odpad podle přílohy III směrnice 2008/98/ES. 
 
Evropský katalog odpadů 
1) Kód druhu odpadu: 20 01 30  O - Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29 
2) Kód druhu odpadu pro obal: 15 01 02  O – plastový obal 

Oddíl 14.   Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo nebo ID číslo 
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA třída odpadá 
14.4 Obalová skupina 
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 
Látka znečišťující moře: Ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nedá se použit. 
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použit. 

Oddíl 15.   Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
Evropské předpisy: Směrnice 2010/75/EU (VOC) nevztahuje se 
Kategorie Seveso (SMĚRNICE 2012/18/EU) nevztahuje se 
NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148  
Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely 
povolení podle čl. 5 odst. 3) žádná z obsažených látek není na seznamu. 
Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ 
žádná z obsažených látek není na seznamu. 
Upozornění na omezení práce: 
Dodržet pracovní omezení pro mladistvé a pro budoucí a kojící matky. 
 
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: 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
 
Údaje o změnách a revizích  

 

Č. revize Verze BL Datum 

Provedené změny 

0 1.0 25.1.2023 Nový bezpečnostní list pro výrobek. 
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Zkratky: 
 
EINECS 
 
CAS 
GHS  
 
NLP 
LC 50 
LD 50 
EC 50 
NOEC 
NOEL 
ADR 
ADN 
 
RID 
 
IMDG 
 
IATA 
MARPOL 

Evropský seznam existujících komerčních chemických 
látek 
Služba Chemical Abstracts  
Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 
označování chemických látek 
Látky vyloučené ze seznamu polymerů 
Letální koncentrace 50% 
smrtelná koncentrace 50% 
maximální efektivní koncentrace 50% 
Koncentrace bez pozorovaných účinků 
Úroveň pozorovaného účinku 
Dohoda o Silniční přepravě nebezpečných věcí 
Evropská dohoda o přepravě nebezpečného zboží 
vnitrozemském vodstvu 
Mezinárodní železniční přeprava nebezpečných věcí 
Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
 
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 
Mezinárodní úmluva o prevenci znečištění moří podle 
protokolu z roku 1978 

NPK-P                                                                         Nejvýše přípustná koncentrace - pracovní 
PEL                                                                             Nejvyšší přípustný expoziční limit 
PBT                                                                            Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické  
vPvB                                                                           Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 
 
 
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 


