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ODDÍL 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A IDENTIFIKACE VÝROBCE

1.1. Identifikace směsi

Obchodní název výrobku: Pěnové mýdlo Merida BALI SANITINAS s dezinfekčním účinkem 

1.2. Příslušné určené použití směsi a nedoporučené použití 
1.2.1. Příslušné určené použití.
Výrobek na hygienickou dezinfekci lidské pokožky.  

1.2.2. Nedoporučené použití 
Žádné údaje nejsou k dispozici. 
1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu: MERIDA Hradec Králové s.r.o.

Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 - 495 545 924 
Fax: +420 - 495 541 653
office@meridahk.cz
www.merida.cz

1.4 Telefon pro naléhavé případy: Toxikologické informační středisko v Praze /TIS/, 
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 
(nepřetržitě) +420 - 224 919 293; +420 -224 915 402 
Nepřetržitá lékařská informační služba pro případy 
akutních otrav lidí a zvířat.

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace směsi
Klasifikace v souladu s nařízením (EU) č.
2015/830 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný v souladu se závaznými předpisy nařízení CLP. 

Nebezpečí pro zdraví: výrobek může vyvolávat slabé podráždění při kontaktu s očima.

Fyzikální/chemické nebezpečí: neexistuje. 

Požární nebezpečí: výrobek je nehořlavý. 

2.2. Prvky označení
Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Směs nevyžaduje výstražný nápis na obalech v souladu s nařízením CLP. 
Piktogram: Není vyžadován. 
Výstražný nápis: Není vyžadován. 
Věty H označující druh nebezpečí: Nejsou vyžadovány. 
Věty P popisující podmínky bezpečného používání: Nejsou vyžadovány. 

http://www.imca.com.pl/
mailto:imca@imca.com.pl


BEZPEČNOSTNÍ 
LIST 
Připravený v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 830/2015, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) 

Strana 

2 z 8 

Vydání: 01 Datum vydání: 
06.02.2017 

Datum revize: -

Nebezpečné složky: nejsou
2.3. Další nebezpečnost 

Výsledky posouzení PBT a vPvB: 

PBT: nesplňuje

vPvB: nesplňuje. 

ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

Výrobek je směs 

Složení: Mastné kyseliny, sójový olej, řepkový olej, kokosový olej, slunečnicový olej, glycerin, hydroxid 
sodný, hydroxid draselný, bílý cukr, 2-fenoxyethanol, chlorid sodný, chlorid draselný, vonné látky. 

Č. CAS Č. ES Indexové č. INCI Koncentrace Věty H, R 

122-99-6 204-589-7 603-098-00-9 2-fenoxyethanol <0,9 % H302, H319 

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci 

Všeobecná doporučení Přerušte kontakt. V případě kontaktu s výrobkem 
vyvolávajícím indispozici ihned přivolejte odbornou 
zdravotnickou službu. V žádném případě nevyvolávejte 
zvracení. V případě, že oběť zvrací, ji otočte do
bezpečné polohy, aby se zabránilo riziku udušení 
zvratky. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy. 

Vdechnutí Neexistuje žádné riziko

Styk s kůží Neexistuje žádné riziko 

Požití velkého množství V případě požití směsi si vypláchněte ústa. 
Nevyvolávejte zvracení. Pokud je to nutné, obraťte se 
na svého lékaře. 

Styk s očima Sundejte si kontaktní čočky. Omyjte velkým množstvím 
studené vody při otevřených víčkách. V případě 
podráždění se obraťte na očního lékaře. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky při zasažení
Nevztahuje se 



BEZPEČNOSTNÍ 
LIST 
Připravený v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 830/2015, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) 

Strana 

3 z 8 

Vydání: 01 Datum vydání: 
06.02.2017 

Datum revize: -

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření poškozeného
Žádná zvláštní doporučení nejsou k dispozici  

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

Výrobek je v prodávané formě nehořlavý 
5.1. Hasiva 
Vhodná hasiva: výrobek je nehořlavý, použijte hasiva vhodná na hořící okolní postředí.  
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi 
Nejsou známy. 

5.3. Pokyny pro hasiče 
Žádné konkrétní informace nejsou k dispozici. Lidé zapojení do hašení požáru by měli být 
proškoleni, vybaveni řádným ochranným oděvem a ochranným vybavením. 

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU DO PROSTŘEDÍ 

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

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zastavte únik. Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření. 
6.3. Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění 
Větší množství směsi sbírejte pomocí nabíracích nádob, hadrů a podobně do jakékoliv voděodolné 
nádoby. Znečištěné plochy opláchněte velkým množstvím vody. 

6.4. Odkazy na jiné oddíly 

Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. 

Informace o nakládání s odpady viz oddíl 13. 

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ SE SMĚSÍ A JEJÍ SKLADOVÁNÍ 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
Směs nevyžaduje žádné zvláštní zacházení. Dodržujte obecná pravidla a předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.
Informace o protipožární ochraně a ochraně před výbuchem:

Žádné speciální pokyny nejsou k dispozici. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně vzájemně neslučitelných látek a směsí
Uchovávejte v původních, důkladně uzavřených nádobách, ve vytápěných skladech při teplotách nad +5 °C 
(41 °F). Nevystavujte přímému působení slunečních paprsků a teplotě nad +40 °C (104 °F). Při 
vystavení slunečnímu záření následuje ztmavnutí směsi, s nárůstem teploty zase probíhá její zřídnutí. 
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7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nebyly stanoveny. 

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY 
8.1. Kontrolní parametry 

Limitní hodnoty expozice: nejsou k dispozici 
8.2. Omezování expozice 

Doporučení pro technické vybavení: 
Celkové větrání. 
Doporučení pro osobní ochranné prostředky 

a) Ochrana dýchacích cest - není nutná; 

b) Ochrana očí - není nutná 
Běžné použití (použití jednotlivého balení).
Nejsou vyžadovány žádné speciální ochranné prostředky.  

Omezování expozice životního prostředí 
Další informace viz oddíl 7. Další informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Skupenství: kapalina 

Barva: přírodní slámová 

Zápach: přírodní zápach mýdla nebo přidaných vonných látek

Hodnota pH – při 20 °C: cca. 7,0-11,5 

Hustota při 20 °C: 1,001 +/-0,003 

Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá 

Teplota tání: pod 0 °C 
Teplota varu: cca. 100 °C 

Výbušné vlastnosti : ne 

Oxidační vlastnosti: ne 

9.2 Další informace
Nejsou k dispozici. 
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ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita 
Směs není reaktivní. 
10.2. Chemická stabilita 

Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a také při očekávané teplotě a při 
očekávaném tlaku během skladování a manipulace s ní. 
Chraňte před mrazem – nastane vytvoření vrstev. 

Chraňte před vystavením přímému slunečnímu záření – barva výrobku se může stát tmavší. 
Je třeba zabránit vystavení teplotě nad  +40 °C (104 °F) – výrobek se může stát silně zředěným. 
10.3. Možnost vzniku nebezpečných reakcí
Nejsou známy. 

10.4. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat
Nejsou známy. 

10.5. Neslučitelné materiály 
Údaje nejsou k dispozici 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy. 

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1 Informace o toxikologických účincích 

Na kůži nenalezeno 

V očích nenalezeno
Alergie nejsou známy žádné alergie
Jiné údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita 

Žádná. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
Biologické odbourávání: složky obsažené ve výrobku jsou snadno biologicky rozložitelné, stejně 
jako každé přírodního mýdla. 

12.3. Bioakumulační potenciál 
Údaje nejsou k dispozici. 
12.4. Mobilita v půdě 

Zkoumání adsorpce/desorpce – Údaje nejsou k dispozici. 
12.5. Výsledky posouzení vlastností PBT a vPvB. 
Složení směsi ukazuje, že nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII nařízení REACH. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 
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Nejsou známy. 

ODDÍL 13. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

13.1. Metody nakládání s odpady

Samotný výrobek: Přípravek je třeba předat společnosti zabývající se likvidací 
Obaly: Po umytí mohou být předány do recyklačního systému 

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Nevyžaduje speciální dopravní prostředky. Výrobek nepodléhá předpisům ADR.
Převážejte v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravní obaly a nakládací jednotky
zajistěte proti posunutí v průběhu přepravy. 

14.1. Číslo UN (číslo OSN) 
Nevztahuje se. 

14.2. Náležitý název pro zásilku dle OSN 

Nevztahuje se. 

14.3. Třída(-y) nebezpečnosti při přepravě 
Nevztahuje se. 

14.4. Obalová skupina 

Nevztahuje se. 

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí 
Nevztahuje se. 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz Oddíl 7.1. 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II k úmluvě MARPOL 73/78 a předpisem IBC.

Nevztahuje se. 

ODDÍL 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 

15.1. Právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro danou
látku nebo směs 

- Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látek a jejich směsích (Sb. zák. z r. 2011, č. 63, pol. 322). 
- Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES  

- Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 ve věci kritérií a způsobu klasifikace
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chemických látek a jejich směsí (Sb. zák. pol. 1018, ve znění pozdějších předpisů)
- Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. března 2005 ohledně seznamů zakázaných látek nebo 

látek povolených s omezeními pro použití v kosmetice a ohledně grafických znaků umístěných na 
balení kosmetiky (Sb. zák. z 2005, č. 72, pol. 642).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 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. 1907/2006 (Úřední věstník EU L 353 ze dne 31. prosince, ve znění pozdějších 
předpisů).
- Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 ve věci základních požadavků na osobní 
ochranné prostředky (Sb. zák. z r. 2005, č. 259, pol. 2173, ve znění pozdějších předpisů).
- Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení 
vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
- Nařízení Komise (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh III a VII -
Rozhodnutí Komise č. 257/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým 
se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.
- Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 29. listopadu 2002 „Ve věci nejvyšších 
přípustných koncentrací a úrovní zdraví škodlivých látek v pracovním prostředí” (Sb. zák. z 2002 č. 
217, pol. 1833) ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 02. února 2011 ohledně zkoušek a měření zdraví škodlivých 
faktorů v pracovním prostředí (Sb. zák. z r. 2011, č. 33, pol. 166).
- Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných předpisem bezpečnosti a 
hygieny práce (konsolidovaný text Sb. zák. z r. 2003 č. 169, pol. 1650, ve znění pozdějších předpisů).
- Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na osobní 
ochranné prostředky (Sb. zák. z r. 2005, č. 259, pol. 2173). 
- Zákon ze dne 27. dubna 2001 Zákon o ochraně životního prostředí (Sb. zák. z r. 2001 č. 62, pol. 
627). 

- Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 „Ve věci katalogu odpadů” (Sb. zák. z
r. 2001, č. 112, pol. 1206).  

- Zákon ze dne 11. května 2001 „O obalech a obalových odpadech” (Sb. zák. z r. 2001, č. 63 pol. 638) 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009 kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII. 
- Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 24. srpna 2015, kterým se mění nařízení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví spojených s přítomností chemických látek na pracovišti (Sb. zák. 2015, č. 0, pol. 1097). 

- Zákon ze dne 24. srpna 1991 o protipožární ochraně (konsolidovaný text Sb. zák. z r. 2009, č. 178, 

pol. 1380, ve znění pozdějších předpisů).  
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- Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Sb. zák. 2013, pol. 21, ve znění pozdějších předpisů). 

Zákon ze dne 13. června 2013 o hospodaření s obaly a obalovými odpady (Sb. zák. 2013, č. 0, pol. 

888).  

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
Výrobce neposuzoval bezpečnost chemické směsi. Klasifikace byla provedena výpočtem. 

16. DALŠÍ INFORMACE 

H-věty (označující typ nebezpečí), zkratky a symboly, třída nebezpečí a kódy kategorií, které jsou 
požity v oddílu 3 bezpečnostního listu: 

- H302: Zdraví škodlivý při požití. 
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
Vysvětlení zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu: 

- CAS: Chemical Abstracts Service. 

- ES:  číslo přiřazené chemické látce v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických 
látek nebo v Evropském seznamu oznámených chemických látek, nebo v seznamu chemických látek 
uvedených v publikaci „No-longer polymers”. 

- PBT: (Látka) Perzistentní, bioakumulativní a toxická. 

- vPvB: (Látka) Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. 
- Číslo UN: identifikační číslo materiálu (číslo OSN, číslo UN). 

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici. 

Bezpečnostním listu byl připraven v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května
2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

Klasifikace směsi byla provedena na základě obsahu nebezpečných složek a výsledků toxikologického 
zkoumání výrobku v souladu s nařízením Ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 „O kritériích a 
způsobech klasifikace chemických látek a jejich směsi“ (Sb. zák. z r. 2012, pol. 1018). 

Vypracováno na základě současných znalostí výrobce a na základě bezpečnostních listů jednotlivých 
složek. 

Informace obsažené v bezpečnostním listu mají za cíl popsat výrobek pouze z hlediska bezpečnostních 
požadavků. Uživatel je zodpovědný za vytváření podmínek pro bezpečné používání výrobku a on nese 
odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku. 

Bezpečnostní list připravil: Mgr. Jan Bogacki.

Vydání č. 01.  


