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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Kančí pach ve spreji Boarmate 

Registrační číslo. 

UFI CMA6-70D4-E00C-NC72 

Identifikace látky / produktu 

PR-č. 2290, 2290-S, 22139, 22139-S, 22139-SCH, 22156, 22157, 22158 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky/přípravku 

Aerosol 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Adresa/Výrobce 

Albert Kerbl GmbH 

Felizenzell 9 

84428 Buchbach 

Telefonní číslo. 

+49 8086 933-100 

Číslo faxu 

+49 8086 933-500 

Informace poskytnuty / telefonicky 

Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-104 E-mail: bm@kerbl.com 

E-mailová adresa osoby odpovědné za tento BL 

info@kerbl.com 

1.4. Nouzové telefonní číslo 

 
 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha,  

Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).  

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti *** 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
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Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Aerosol 1  H222 

                   H229 

Produkt je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 

Vysvětlení zkratek naleznete v části 16. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Výstražné piktogramy *** 

 

Signalizující slovo *** 

Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti *** 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout. 

Pokyny pro bezpečné zacházení *** 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Nekouřit. 

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. 

P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. 

P403 Skladujte na dobře větraném místě. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. 

2.3. Jiná nebezpečí 

Není třeba uvádět žádná zvláštní nebezpečí. 
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách *** 

3.2. Směsi 

Nebezpečné přísady*** 

Propan-2-ol 

Č. CAS 67-63-0 

EINECS č. 200-661-7 

Koncentrace  >=   1   <  1,6    % 

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Flam.. Liq. 2 H225 

Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3  H336 

Jiná informace 

Uhlovodíková pohonná látka (zkapalněný ropný plyn), CAS: 68476-85-7, H220, H280; (Poznámka K) 

Úplný text standardních vět o nebezpečnosti v kapitole 16 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis opatření první pomoci 

Obecná informace 

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte. V případě přetrvávajících příznaků 

vyhledejte lékaře. 

Po vdechnutí 

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Po kontaktu s pokožkou 

Ihned omyjte mýdlem a vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Po očním kontaktu 

Oddělte oční víčka, oči důkladně vymyjte vodou (15 min.). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Po požití 

Ústa důkladně vypláchněte vodou. Nechte vypít hodně vody po malých doušcích. 

Při poskytování první pomoci dodržujte osobní ochranná opatření 

První pomoc: Dbejte na sebeochranu! 
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4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Může způsobit mírné podráždění kůže a očí. Dráždivé účinky: Kašel, Výpary mohou způsobit ospalost 

a závratě. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Rady pro lékaře / rizika 

V případě polknutí s následným zvracením může dojít k vdechnutí do plic, což může vést k 

chemickému zápalu plic nebo zadušení. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasicí prostředky 

Vhodná hasiva 

Vodní sprej, Vodní mlha, Pěna, ABC prášek, BC prášek, Oxid uhličitý 

Nevhodné hasicí prostředky 

Proud vody 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Hořlavý aerosol. POZOR: Aerosolové plechovky mohou explodovat. V případě hoření je možný vývoj 

nebezpečných plynů. Vystavení produktům rozkladu může být zdraví nebezpečné. Nevdechujte kouř. 

V případě požáru se může uvolnit: Oxid uhelnatý (CO); oxid uhličitý (CO2) 

5.3. Rada pro hasiče 

Speciální ochranné prostředky pro hasiče 

Nevdechujte plyny z výbuchu a/nebo hoření. V případě hoření použijte dýchací přístroj. Používejte 

kompletní ochranný oblek. 

Jiná informace 

Ohrožené nádoby chlaďte proudem vody. Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být 

zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

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

Používejte osobní ochranný oděv. Osoby, které nepracují v oblasti, a nechráněné osoby udržujte 

mimo nebezpečnou zónu. Udržujte lidi mimo dosah a zůstaňte na návětrné straně. Udržujte mimo 

dosah zdrojů vznícení. Viz ochranná opatření uvedená v částech 7 a 8. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Nevylévejte do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. V případě úniku plynu nebo vniknutí 

do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte odpovědné orgány. 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Sebrat savým materiálem (např. písek, křemelina, pojidlo kyselin, univerzální pojidlo, piliny). Zajistěte 

dostatečné větrání. 

6.4. Odkaz na další sekce 

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7. Informace o osobních ochranných opatřeních viz oddíl 

8. Informace o likvidaci odpadu viz oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci 

Rady pro bezpečnou manipulaci 

Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru (v případě potřeby místní odsávání). Zajistěte vhodnou 

odsávací ventilaci u zpracovatelských strojů. Zabraňte tvorbě aerosolů. Vyvarujte se nárazu, tření a 

elektrostatického zatížení; nebezpečí vznícení! Používejte přístroje a armatury odolné proti výbuchu. 

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. 

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vznícení. Nekouřit. Proveďte opatření, abyste zabránili 

výbojům statické elektřiny. Vyvarujte se nárazu a tření. Používejte pouze zařízení v nevýbušném 

provedení. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C (např. před 

žárovkami). Ani po použití neotvírejte násilím a nespalujte. Nestříkejte proti plameni nebo na žhnoucí 

předmět. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně jakýchkoliv nekompatibilit 

Doporučená skladovací teplota 

Hodnota 

10 - 50°C 

Požadavky na skladovací prostory a nádoby 

Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Je třeba dodržovat úřední předpisy pro skladování 

obalů s tlakovým plynem. 

Zásady skladování 

Neskladujte se silnými oxidačními činidly. 

Další informace o podmínkách skladování 

Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, 

dobře větraném místě. 

7.3. Specifické konečné použití 

Pro detekci říje a řízení chovných prasat. 
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Biologické limitní hodnoty 

Propan-2-ol 

Seznam  BGW (DE) 

Hodnota 25mg/l 

Parametr aceton 

Testovací materiál  krev (B) 

Datum testu Konec expozice nebo konec směny. 

Zdroj TRGS 903 

Propan-2-ol 

Seznam BGW (DE) 

Hodnota 25mg/l 

Parametr aceton 

Testovací materiál moč (U)  

Datum testu Konec expozice nebo konec směny. 

Zdroj TRGS 903 

Jiná informace 

Neobsahuje žádné látky s limitními hodnotami expozice na pracovišti. 

8.2. Kontroly expozice 

Obecná ochranná a hygienická opatření 

Používejte čisté a řádně udržované osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky 

uchovávejte na čistém místě, mimo pracovní prostor. V práci nejezte, nepijte, nekuřte a neberte 

drogy. Před opětovným použitím svlékněte a vyperte kontaminovaný oděv. 

Ochrana dýchacích cest 

Pokud jsou překročeny limity na pracovišti, je nutné nosit ochranu dýchacích cest schválenou pro 

tuto konkrétní práci. 

Ochrana rukou 
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Výběr vhodné rukavice závisí nejen na materiálu, ale i na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se 

výrobce od výrobce. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem několika látek, nelze odolnost 

materiálů rukavic předem vypočítat, a proto je nutné ji před použitím zkontrolovat. 

Rukavice by měly být vybírány podle použití a doby používání na pracovišti. 

Ochranné rukavice je třeba zvolit podle pracoviště: 

Ostatní chemikálie by se daly měnit, nutná fyzická ochrana (řezání, bodnutí, tepelná ochrana), nutná 

zručnost. 

Ochranné rukavice 

Vhodný materiál  Přírodní latex 

Vhodný materiál  nitril 

Vhodný materiál  PVC 

Vhodný materiál  Butylkaučuk 

Ochrana rukou musí odpovídat EN 374. 

Ochrana očí 

Ochranné brýle s bočním ochranným štítem; Ochrana očí musí odpovídat EN 166. 

Ochrana těla 

Oblečení jako obvykle v chemickém průmyslu. Ohnivzdorný antistatický ochranný oděv 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastností 

Vzhled  Aerosol 

Barva  bezbarvý 

Zápach  mírný, alkoholický 

Pachový práh není určeno 

hodnota PH není určeno 

Bod tání  není určeno 

Bod mrazu  není určeno 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu  není určeno 

Bod vzplanutí  nelze použít 

Rychlost odpařování (ether = 1):  není určeno 

Hořlavost (pevné látky, plyny)  Extrémně hořlavý aerosol. 
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Horní/spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti není určeno 

Tlak par  není určeno 

Hustota páry není určeno 

Hustota  není určeno 

Rozpustnost ve vodě  není určeno 

Rozpustnost  není určeno 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda  není určeno 

Teplota vzplanutí není určeno 

Teplota samovznícení  Nelze použít 

Teplota rozkladu není určeno 

Viskozita není určeno 

Výbušné vlastnosti 

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout. 

Oxidační vlastnosti není určeno 

9.2. Jiná informace 

Jiná informace 

Žádné známé 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Žádné nebezpečné reakce při skladování a manipulaci podle předepsaných pokynů. 

10.2. Chemická stabilita 

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Žádné nebezpečné reakce při skladování a manipulaci podle pokynů. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout 

Sluneční záření, vysoké teploty, zdroje vznícení. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Reakce se silnými oxidačními činidly. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
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Nejsou k dispozici žádné údaje. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní orální toxicita 

ATE   584   mg/kg 

Metoda vypočtená hodnota (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Akutní orální toxicita (složky) 

Propan-2-ol 

Druh Krysy (samci/samice) 

LD50  5840mg/kg 

Akutní dermální toxicita 

ATE   1,640mg/kg 

Metoda  vypočtená hodnota (Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

Akutní dermální toxicita (složky) 

Propan-2-ol 

Druh králík 

LD50  12800mg/kg 

Akutní inhalační toxicita  není určeno 

Poleptání/podráždění kůže 

Při styku s kůží: Může způsobit mírné podráždění. 

Vážné poškození/podráždění očí 

Produkt může způsobit podráždění kůže a očí. 

Senzibilizace  není určeno 

Subakutní, subchronická, chronická toxicita  není určeno 

Mutagenita  není určeno 

Reprodukční toxicita  není určeno 

Karcinogenita  není určeno 

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) 

Vdechování par způsobuje podráždění horních cest dýchacích. Může způsobit ospalost. 
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Jiná informace 

Vdechování koncentrovaných par i perorální příjem vede k narkóze podobným stavům a bolestem 

hlavy, závratím atd. 

Má odmašťovací účinek na pokožku! 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Obecná informace 

není určeno 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Obecná informace 

není určeno 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Obecná informace 

není určeno 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 

není určeno 

12.4. Mobilita v půdě 

Obecná informace 

není určeno 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Obecná informace 

není určeno 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Obecná informace 

není určeno 

Obecné informace / ekologie 

Nevypouštějte produkt bez kontroly do životního prostředí. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 
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Doporučení k likvidaci produktu 

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. 

Nenechejte vniknout do kanalizace. 

V souladu s předpisy pro zvláštní odpady musí být po předúpravě odvezeny do autorizovaného 

úložiště zvláštních odpadů. 

Uvedené kódy odpadů podle Evropského katalogu odpadů (EWC) je třeba chápat jako doporučení. 

Konečné rozhodnutí musí být učiněno po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadu. 

Kód odpadu  EWC 16 05 04*  plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahujících nebezpečné 

látky 

Doporučení k likvidaci obalů 

Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadu. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava ADR/RID  

Kód omezení tunelu D 

14.1. UN číslo 1950 

14.2. Správný přepravní název UN AEROSOLY 

14.3. Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu 2 

Označení 

 

Omezené množství 1 l 

Kategorie dopravy 2 

Informace pro všechny druhy dopravy 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

žádný 

Jiná informace 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
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Nelze použít 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Nařízení/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi v oblasti bezpečnosti, zdraví a 

životního prostředí 

VOC 

VOC (CH)   1% 

VOC (EU)  1% 

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti 

Pro tento přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: Další informace 

Standardní věty o nebezpečnosti uvedené v kapitole 3 

H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

H336  Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Kategorie CLP uvedené v kapitole 3 

Eye Irrit. 2  Podráždění očí, kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Hořlavá kapalina, kategorie 2 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3 

Doplňující informace 

Tyto informace jsou založeny na našem současném stavu znalostí. Nemělo by to však představovat 

záruku na žádné specifické vlastnosti produktu a nezakládat právně platný vztah. 

Protože nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace uvedené v tomto bezpečnostním 

listu jsou založeny na naší současné úrovni znalostí a na národních předpisech a předpisech 

Společenství. 

Bez předchozího obdržení písemných pokynů pro manipulaci se směs nesmí používat k jiným účelům, 

než je uvedeno v části 1. 

Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření k dodržení zákonných 

požadavků a místních předpisů. 

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků 

vztahujících se ke směsi, nikoli za záruku jejích vlastností. 


