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1 Označení produktu a firmy
Obchodní jméno:

STALLMAX (v České republice AMALGEROL
STALL MAX FL)

Použití přípravku:

Hygienický prostředek pro zemědělství

Výrobce:
Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7
A-6020 Innsbruck
Tel.:

Dovozce:
AMALGEROL CZ s.r.o.
Kostelní 34
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 311 471

Informace v nouzi:

Mag. Georg Hechenbichler, Tel. 0043-512-291810-15
Fax. 0043-512-291810-23

2 Složení/údaje ke složkám
Chemická charakteristika
Popis: Hygienický prostředek k zlepšení stájové hygieny a zdraví kopyt a paznehtů sestává z:
Vody
Parafinových olejových destilátů
Rostlinných olejů a mastných kyselin
Kamenného oleje (Sodium Shale Oil Sulfonat – olej z živičné břidlice a síran sodný
/Glauberova sůl)
Éterických olejů
Obsah nebezpečných látek:
odpadá
3 Možná nebezpečí
Zvláštní bezpečnostní upozornění pro člověka a prostředí: Na základě posledního znění
metody výpočtů není povinné označovat produkt dle „Všeobecných zařazovacích směrnic pro
úpravu ES“.
Označení nebezpečí: odpadá
Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním listinám ES, doplněné o údaje z
odborné literatury a firemní údaje.
___________________________________________________________________________.
4 První pomoc
Kontakt s očima: Otevřené oči vyplachovat několik minut proudem vody. Při potížích toto
konzultovat s lékařem a předložit tento list.
Kontakt s kůží: Očistit vodou a mýdlem.
Polknutí: Nevyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa a napít se dostatečně vody. Při potížích
navštívit lékaře a předložit tento list.
Inhalace: Přejít na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře a předložit tento list.
.
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5 Opatření při likvidaci požáru
Vhodné hasicí prostředky: provádět hašení v souladu s okolím.
Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí přípravky: Nejsou známy žádné nevhodné
hasicí přípravky.
Zvláštní ohrožení látkou, jejími produkty spalování a vzniklými plyny: Vedle CO a CO2
se mohou tvořit ještě další zdraví škodlivé zplodiny hoření.
Zvláštní bezpečnostní výstroj: Použít ochranu při dýchání.
Další údaje: Uzavřená balení chladit proudem vody aby se zabránilo zvýšení tlaku
v nádobách.
6 Opatření při neúmyslnému uvolňování
Osobní bezpečnostní opatření: Zabránit kontaktu s očima a kůží. Postarat se o dostatečné
větrání. Nosit ochranný oděv.
Opatření k ochraně životního prostředí: Zabránit vniku do voda a kanalizace.
Způsob čištění /převzetí: Zachycovat tekutinu (pískem, pilinami, štěrkem univerzálními
zachycovači).
Dodatečné pokyny: Při úniku většího množství do prostředí o tom informovat příslušné
úřady.
7 Manipulace a skladování
Manipulace: Nádoby skladovat dobře uzavřené.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezit kontaktu s očima a kůží.
Pokyny pro požární ochranu a výbuchy: Nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní
opatření.
Skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Neskladovat na mrazu,
skladovací teplota 5°C – 25°C. Nádoby skladovat vždy dobře uzavřené.
Pokyny pro společné skladování: Uchovávat odděleně od potravin a krmiv.
VbF-třída: odpadá.
8 Expoziční omezení a osobní ochranná výzbroj
Dodatečné pokyny k uspořádání technických zařízení:
Žádné další údaje, viz bod 7.
Složky ve vztahu k pracovišti, k ochranným hraničním hodnotám:
Produkt neobsahuje relevantní množství látek ve vztahu k pracovišti, ochranným hraničním
hodnotám. Jako podklad pro vyhotovení posloužily platné listiny.
Osobní ochranná výzbroj:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je třeba dbát na obvyklá bezpečnostní opatření
při zacházení s chemikáliemi. Plyny/aerosol, páry nevdechovat. Zabránit delšímu
intensivnímu kontakt s kůží. Při práci nejíst a nepít.
Ochrana vdechování: Při nedostatečném větrání použít respirátor. Filtr A/P.
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Ochrana rukou: Materiál pro rukavice musí být nepropustný a odolný proti produktu.
Protože se produkt připravuje z více látek musí být odolnost materiálu na rukavice před
použitím odzkoušena.
Ochrana očí: Při manipulaci se doporučují ochranné brýle.
Ochrana těla: Ochranný oděv.
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné údaje
Podoba:
Barva:
Vůně:
Dodatečné změny
Bod tání/oblast tání:
Bod varu/oblast varu:
Bod vzplanutí:
Samovznícení (pevná, plynná forma)
samohořlavost:
Pokyny pro společné skladování:
Teplota vzplanutí:
Nebezpečí exploze:
Hustota při 20° C:
Hodnota pH:
10 Stabilita a reaktivita

tekutá
hnědá
aromatická
0°C
164°C
36°C
dále nehořlavé dle EN ISO 9038:2003
uchovávat odděleně od potravin a krmiv
305°C
produkt není výbušný
0,94 g/cm³
8,0 – 8,5

Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: Žádné rozložení při předepsaném způsobu
používání.
Nebezpečné reakce: Nejsou známé žádné nebezpečné reakce.
Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné.
11 Údaje k toxikologii
Akutní toxicita:
žádná
Primární dráždivé působení:
Kůže: Nejsou známa žádná dráždivá působení.
Oči: Dráždivé působení možné.
Senzibilita: Nejsou známá žádná působení senzibility.
Dodatečné toxikologické pokyny: Při odborném zacházení a stanoveném používání
nezpůsobuje produkt dle našich zkušeností žádné zdravotní škody.
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12 Pokyny k ekologii
Zatřídění pro ohrožení vody 1
(vlastní zařazení)
Všeobecné pokyny: Nenechat vniknout do spodních vod, vodních zdrojů a kanalizace .
13Pokyny k zneškodnění
Doporučení: Malá množství mohou být deponována s domácím odpadem. Větší množství
odstranit podle úředních předpisů.
Obaly: Po vymytí vodou odstranit do sběrných míst k tomu určených odvést do sběrných
míst k tomu určených.
Doporučený čistící prostředek: Voda, popřípadě s přídavkem čistícího prostředku na
nádobí.
14 Přepravní podmínky
Žádný nebezpečný náklad ve smyslu ADR/RID, GGVS/GGVE, IMDG/GGVSee, ICAOTI/IATA-DGR
Transport/další údaje: Žádný nebezpečný náklad ve smyslu transportních předpisů
15 Předpisy rakouské a EU
Na produkt se nevztahuje označovací povinnost na základ výpočetní metody „Všeobecných
zařazovacích směrnic pro úpravu ES“ dle posledně platného znění. Je třeba dbát na obvyklá
bezpečnostní opatření jako při zacházení s chemikáliemi.
S-tarif.
2
Nesmí se dostat do rukou dětí
26
Při kontaktu s očima ihned je vypláchnout, při obtížích navštívit lékaře.
62
Při polknutí nevyvolávat zvracení. Okamžitě se poradit s lékařem a
předložit tento list.
16 Další pokyny
Výše uvedené údaje jsou sestaveny na základě svědomitých laboratorních a literárních šetření
a opírají se o poznatky známé v době vydání tohoto bezpečnostního listu. Popisují
bezpečnostně relevantní vlastnosti a požadavky produktu. V případě škody nelze z toho
vyvodit nárok na odškodnění. S vydáním nových bezpečnostních listů ztrácejí staré
bezpečnostní listy platnost. Tento bezpečnostní list je vyhotoven na počítači tak také platný
bez podpisu.

