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Název: AUTOCLEANER AUTOBALSAM 
 
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P�ÍPRAVKU A SPOLE�NOSTI / PODNIKU 
1.1 Identifikace látky nebo p�ípravku: Autocleaner Autobalsam 
1.2 Použití látky nebo p�ípravku: Tvrdý vosk k lešt�ní a konzervaci karosérie a laku vozidel.           
1.3 Identifikace spole�nosti nebo podniku: Výrobce: 
      Jméno nebo obchodní jméno: VELVANA, a. s.  
      Místo podnikání nebo sídlo: Velvary 
      Identifika�ní �íslo: 45147779  
      Telefon: 315 732 289 
      Emailová adresa odborn� zp�sobilé osoby:  jan.skolil@velvana.cz 
1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé situace: 
      Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; 
       telefon 24 hodin/den: +420 224 919 293, +420 224 915 402 
2.  IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI 
2.1 Klasifikace p�ípravku: Zdraví škodlivý. Nebezpe�ný pro životní prost�edí. Ho�lavý. 
2.2 Symbol: Xn,                        N 

                                          
                  zdraví                  nebezpe�ný pro 
                    škodlivý                životní prost�edí                            
2.3 R-v�ty: 10-51/53-65-66-67 
2.4 Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na zdraví �lov�ka: Kapalina, která vnikne do dýchacího 

systému p�i požití nebo následném zvracení, m�že vyvolat bronchopneumonii nebo edém 
plic. Opakovaný styk s k�ží m�že zp�sobit její vysušení nebo popraskání. Páry mohou 
zp�sobit ospalost a závrat�. 

2.5 Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na životní prost�edí: Toxický pro vodní organismy, 
m�že vyvolat dlouhodob� nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí. 

2.6 Nep�íznivé fyzikáln�-chemické ú�inky: Ho�lavá kapalina II. t�ídy nebezpe�nosti. 
Nebezpe�í zapálení produktu p�i p�esko�ení elektrostatického náboje. 

2.7 Možné nesprávné použití: Nepoužívat na p�ímém slune�ní zá�ení. 
3.  SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
     Výrobek obsahuje tyto nebezpe�né látky: Obsah benzenu <0,1hm.%. 

Alifatické uhlovodíky: >30 hm.%. Aromatické uhlovodíky: 15-30 hm.%                                
 

Název složky Obsah 
(hm. %) �íslo CAS �íslo ES Klasifikace R-v�ty 

Benzinová frakce (ropná), 
hydrogena�n� odsí�ená, t�žká 30-85 64742-82-1 265-185-4 Xn, N 10-51/53-65-

66-67 
�-Pinen 1-10 80-56-8 201-291-9 Xn, N 10-36/38-65 
1,3,5-Trimethylbenzen <1 108-67-8 203-604-4 Xi, N 10-37-51/53 
Propylbenzen <1 103-65-1 203-132-9 Xn, N 10-37-51/53-65 
Ethylbenzen <1 100-41-4 202-849-4 F, Xn 11-20 
Mesitylen <1 108-67-8 203-604-4 Xi, N 10-37-51/53 
Xylen, sm�s isomer� <3 1330-20-7 215-535-7 Xn 10-20/21-38 
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1,2,4-Trimethylbenzen <4 95-63-6 202-436-9 Xn, N 10-20-
36/37/38-51/53 

 

Pozn.: Zn�ní R-v�t je uvedeno v kapitole �. 16. 
 

4.  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
     P�i požití je nutná okamžitá odborná pomoc léka�e. 
4.1  Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p�ípad� pochybností, uv�domte 

léka�e a poskytn�te mu informace z tohoto Bezpe�nostního listu. P�i bezv�domí umíst�te 
postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírn� zaklon�nou hlavou, a dbejte 
o pr�chodnost dýchacích cest. 

4.2  V p�ípad� nadýchání: P�enést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit mu teplo, t�lesný 
klid a nenechat ho chodit. P�i zástav� dechu provézt um�lé dýchání. P�i p�etrvávajících 
potížích vyhledat léka�skou pomoc. 

4.3  P�i kontaktu s k�ží: Omýt vodou a mýdlem, ošet�it pokožku regenera�ním krémem. 
Vyhledat léka�skou pomoc. Odstranit zne�išt�ný oblek. 

4.4  P�i kontaktu s o�ima: Vymývat proudem �isté vody min. 15 min. p�i dob�e otev�ených  
ví�kách do zmizení p�íznak� podrážd�ní a vyhledat léka�skou pomoc. 

4.5  P�i požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít cca 2dl vody pokud je postižený p�i v�domí                
a vyhledat okamžit� léka�skou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, 
p�edklonit hlavu ke kolen�m, aby nevdechl zvratky.                                                             

5.  OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Vhodná hasiva: práškový nebo p�nový hasicí p�ístroj.  
5.2 Nevhodná hasiva: voda, vodní proud                                                                                            
5.3 Zvláštní nebezpe�í zp�sobené expozicí samotné látky nebo p�ípravku, produkt� ho�ení 

nebo vznikajících plyn�: oxidy uhlíku 
5.4 Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e: dýchací p�ístroj, ochranný oblek 
5.5. Další údaje: Uzav�ené obaly p�ípravku v blízkosti požáru chla�te vodou. 
6.  OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1 Preventivní opat�ení pro ochranu osob: V p�ípad� manipulace s p�ípravkem používat 

ochranný od�v a ochranné rukavice. 
6.2 Preventivní opat�ení pro ochranu životního prost�edí: Zabránit kontaminaci povrchových 

a podzemních vod a p�dy. Nevypoušt�t do kanalizace. 
6.3 �istící metody: Rozlitou kapalinu posypat absorp�ní látkou (nap�. písek, piliny, zemina) 

a spálit ve spalovnách pr�myslových odpad�. 
6.4 Další údaje: Kód odpadu: 14 06 03 N – Jiná rozpoušt�dla a sm�si rozpoušt�del. 
7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Zacházení: Provzduš�ovat a odv�trávat skladovací prostory a pracovišt�.  
7.2 Skladování: Skladuje se v p�vodních, neporušených, dokonale uzav�ených obalech 

v chladných skladech vyhovujících �SN 65 02 01. Autocleaner Autobalsam se dodává 
v plechových lahvích o objemu 500 ml. Balení se p�epravuje silni�ní dopravou.  

7.3 Specifické použití: viz bod 1.2 
8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY 
8.1 Limitní hodnoty expozice: 

Látka Benziny 1,3,5-Trimethylbenzen Xylen 1,2,4-Trimethylbenzen 
PEL (mg/m3) 400 100 200 100 
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NPK-P (mg/m3) 1000 250 400 250 
8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovník�: 
Ochrana dýchacích cest: Není nutná v p�ípad� dodržení koncentra�ních limit� (pokud by 

byly p�ekro�eny, použít respirátor proti organickým parám). 
V p�ípad� havárie nebo požáru použít izola�ní dýchací p�ístroj. 

Ochrana rukou: rukavice z PVC, neoprenu, nitrilové, gumové; doba pr�niku: >480 minut 
Ochrana o�í: ochranné brýle nebo štít 
Ochrana k�že: ochranný od�v – vhodný s antistatickou úpravou, uzav�ená obuv 
8.2.2 Omezování expozice životního prost�edí: Zabránit úniku do životního prost�edí. 
9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Obecné informace: 
      Vzhled (p�i 20°C): disperzní b�lavá kapalina 
      Zápach (v�n�): charakteristický zápach 
9.2 Informace d�ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí: 
      pH: - 

  Bod varu (°C): 115 až 200 
  Bod vzplanutí (°C): cca 46 

      Ho�lavost: -  
      Výbušné vlastnosti: Meze výbušnosti:   

� horní (% obj.): 7,0 (Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená, t�žká) 
� dolní (% obj.): 0,6 (Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená, t�žká) 

      Oxida�ní vlastnosti: nestanoveno 
      Tenze par (p�i 37,8 °C) v kPa: ~1 (Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená, t�žká) 
      Relativní hustota (kg/m3): cca 790                                                                                     
      Rozpustnost ve vod�: nerozpustný 
      Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno 
      Viskozita p�i 25°C (mm2/s): nestanoveno 
      Hustota par (101,3 kPa/vzduch=1): >1,00 
      Rychlost vypa�ování (n-butylacetát=1): nestanoveno 
9.3 Další informace: 
      Rozpustnost v tucích: rozpustný 
      Bod tání (°C): cca -20 
      Teplota vznícení: nestanoveno 
      Obsah organických rozpoušt�del: 0,97 kg/1kg produktu 
      Obsah celkového organického uhlíku: 0,82 kg/1kg produktu                                          
      Obsah net�kavých látek: 3 % obj. 
10. STÁLOST A REAKTIVITA  
        Výrobek je stály za normálních podmínek. 
10.1 Podmínky, kterým je t�eba zabránit: nejsou známy 
10.2 Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat: silná oxida�ní �inidla 
10.3 Nebezpe�né produkty rozkladu: oxidy uhlíku a chloru 
11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1 Nep�íznivé ú�inky na zdraví zp�sobené expozicí: Kapalina, která vnikne do dýchacího 

systému p�i požití nebo následném zvracení, m�že vyvolat bronchopneumonii nebo 
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edém plic. Opakovaný styk s k�ží m�že zp�sobit její vysušení nebo popraskání. Páry 
mohou zp�sobit ospalost a závrat�. 

11.2 Akutní toxicita: Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená, t�žká: 
LD50 (potkan, oral.) v mg.kg-1: >5000, LD50 (králík, dermal.) v mg.kg-1: >2000, 
LC50 (krysa, inhal.) v mg.l-1: >12 / 6 hod.; 

11.3 Dermální dráždivost: Odmaš	uje k�ži. 
11.4 Senzibilizace: Není známo, že by p�ípravek vyvolával senzibilizaci. 
11.5 Karcinogenita, Mutagenita, Zkušenosti u �lov�ka: Údaje nejsou k dispozici. 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Ekotoxicita: Údaje pro Benzinová frakce ropná, hydrogenovaná t�žká: 

EC50, 48 hod., dafnie - Daphnia magna (mg.l-1): 3,6 (48 hod.); 
12.2 Mobilita: Je t�kavý a p�i volném ponechání se rychle odpa�uje do atmosféry. P�i 

maximální rozpustnosti ve vod� není p�edpokládána akutní toxicita pro vodní 
organismy. 

12.3 Perzistence a rozložitelnost: nestanoveno 
12.4 Bioakumula�ní potenciál: nestanoveno 
12.5 Výsledky a posouzení PBT: nestanoveno 
12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky: Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé 

nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí. 
13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ 
13.1 Zp�soby zneškod�ování látky/p�ípravku: Nasát do absorp�ního materiálu a spálit ve 

spalovnách pr�myslových odpad�. 
13.2 Zp�soby zneškod�ování kontaminovaného obalu: Dokonale vyprázdn�ný obal odevzdat 

do sb�rny nebezpe�ného odpadu. 
13.3 Další údaje (legislativa): Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 

dalších zákon�, v platném zn�ní. Vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpad� (katalog odpad�), v platném zn�ní. 

14. INFORMACE PRO P�EPRAVU 
      Pozemní p�eprava ADR/RID:  
      UN �íslo: 1268 
      Pojmenování a popis: Destiláty ropné, j.n.  
      Technický název: Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 
      Bezpe�nostní zna�ka: 3 
      Obalová skupina: III 
      T�ída: 3 
      P�epravní kategorie: 3 
      Identifika�ní �íslo nebezpe�nosti: 30 
      Omezené množství: LQ7 
      Obal-kód kusu: 4G 
15.  INFORMACE O P�EDPISECH 
15.1 Informace, které musí být uvedeny na obalu: 
      Symbol: Xn                      N  
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                  zdraví              nebezpe�ný pro 
                    škodlivý            životní prost�edí                            
     R-v�ty: 10 – Ho�lavý.  

51/53 – Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí. 

65 – Zdraví škodlivý: p�i požití m�že vyvolat poškození plic. 
66 – Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že. 
67 – Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�. 

      S-v�ty: 2 - Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
                  16 – Uchovávejte mimo dosah zdroj� zapálení – Zákaz kou�ení.  
                  23 - Nevdechujte páry. 
                  24 - Zamezte styku s k�ží. 
                  28 – P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody. 
                  29 – Nevylévejte do kanalizace. 
                  46 – P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 

ozna�ení.  
                  62 - P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc 

a ukažte tento obal nebo ozna�ení.  
Na obal je nutno uvést tyto složky: Benzinová frakce (ropná), hydrogena�n� odsí�ená, t�žká 
Na obal je nutno uvést tyto údaje: Alifatické uhlovodíky: >30 hm.%. 

Aromatické uhlovodíky: 15-30 hm.%. 
Slepecký trojúhelník, Uzáv�r s d�tskou pojistkou: ANO 
15.2 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob a životního prost�edí: nejsou 
15.3 Právní p�edpisy, které se vztahují k látce / p�ípravku:  
        Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1097/2006. 
        Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném zn�ní. 
        Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, v platném zn�ní. 
        Zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, v platném zn�ní. 
        Zákon �. 257/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní. 
        Na�ízení ES �. 648/2004 ze dne 31. b�ezna 2004 o detergentech. 
16. DALŠÍ INFORMACE 
16.1 Seznam všech R-v�t uvedených v tomto bezpe�nostním listu:  

10 - Ho�lavý. 
11 - Vysoce ho�lavý. 
20 - Zdraví škodlivý p�i vdechování. 
20/21 - Zdraví škodlivý p�i vdechování a p�i styku s k�ží. 
36/38 - Dráždí o�i a k�ži. 
36/37/38 - Dráždí o�i, dýchací orgány a k�ži. 
37 - Dráždí dýchací orgány. 
38 - Dráždí k�ži. 
51/53 - Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 

vodním prost�edí. 
65 - Zdraví škodlivý: p�i požití m�že vyvolat poškození plic. 
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66 - Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že. 
67 - Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�. 

16.2 Pokyny pro školení: viz Zákoník práce a zákon �. 258/2000 Sb., v platném zn�ní. 
16.3 Doporu�ená omezení použití: nestanoveno 
16.4 Zdroje informací: Bezpe�nostní listy dodavatel� surovin, Požárn�-technické tabulky 
 
Údaje uvedené v tomto bezpe�nostním listu odpovídají sou�asnému stavu v�domostí 
a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p�edpisy. Nemohou být považovány za 
záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto p�ípravku pro konkrétní aplikaci. 
 

Vypracoval: Ing. Jan Skolil                  Datum: 23.12.2008           Podpis: 
 


