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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

Menthol, chin, krist. 
1.1 Identifikátor výrobku 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Použití látky nebo směsi 

Mentol krystaly s 50 ml vody v lopatkou mixu, nalijeme na diie kameny , jinak hrozí nebezpečí výbuchu . 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

sentiotec GmbH Firma: 
Oberregauer Strasse 48 Název ulice: 
A-4844 Regau Místo: 

Telefon: 0043/7672/277200 Fax: 0043/7672/27720-401 
e-mail: info@abatec-ag.com 

Wörmanseder Kontaktní osoba: 
e-mail: info@abatec-ag.com 

0043/7672/277200 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace: 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

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

Kategorie nebezpečí: 
Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2 
Údaje o nebezpečnosti: 
Dráždí kůži. 

2.2 Prvky označení 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Signální slovo: Varování 
Piktogramy: 

H315 Dráždí kůži. 
Standardní věty o nebezpečnosti 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte. 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

Další pokyny 
Produkt nepotřebuje být označen podle směrnic 67/548/EHS. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 
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Nebezpečné složky 
Obsah Název Číslo CAS 

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

2216-51-5 L-Menthol 100  % 
218-690-9 
Skin Irrit. 2; H315 

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz. odstavec 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Všeobecné pokyny 

Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze. 
Při vdechnutí 

nedráždivý. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. 
Při styku s kůží 

Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. 
Při zasažení očí 

Při trvajících potížích vyhledat lékaře. 
Při požití 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Hasicí materiál vyberte podle okolní oblasti. 
Vhodná hasiva 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
5.3 Pokyny pro hasiče 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Zachytit mechanicky. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

 Zabezpečte dostatečné větrání skladiště. 
Opatření pro bezpečné zacházení 

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření. 
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
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Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření. 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 
8.2 Omezování expozice 

Ochrana očí: nepotřebný. 
Ochrana očí a obličeje 

Ověřené ochranné rukavice k nošení: Před použitím prověřte těsnost/ nepropustnost. Chemicky ochranné rukavice 
volte ve vašem zájmu v závislosti od koncetrace a množství nebezpečných látek na vašem pracovišti. Je 
doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochraných rukavic pro speciální použití. 

Ochrana rukou 

Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný. 
Ochrana dýchacích orgánů 

 bílý 
 pevný Skupenství: 

Barva: 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

charakteristický Zápach: 
Metoda 

Informace o změnách fyzikálního stavu 
42,1-43,4 °C Bod tání: 

>100 °C Bod vzplanutí: 
0,8 objem. % Meze výbušnosti - dolní: 

7 objem. % Meze výbušnosti - horní: 
405 °C Zápalná teplota: 

Hustota (při 20 °C): 1,000 g/cm³ 
Rozpustnost ve vodě: 
  (při 20 °C) 

0,431 g/L 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

žádný/nikdo 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

žádný/nikdo 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita 

 Akutní toxicita, orální  LD50:  mm˛/sec50 mg/kg (6)  330 mg/kg (rat) 
 
Akutní toxicita, kožní LD50:  >5000 mg7kg (rabbit) 

Dráždění a leptání 
 Po styku s pokožkou: Dráždivý. 
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Senzibilizační účinek 
 Nesenzibilizující. 8% (human) 

 Zhodnocení bude provedeno za pomoci výpočtů přípravných směrnic.  
Dráždivý.  
-  Mutagen 
   žádný/nikdo  
-  Kancerogenní  
   žádný/nikdo  
-  Teratogen 
    žádný/nikdo  
-  fotofoxicida  
    žádný/nikdo 

Jiné údaje ke zkouškám 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita 

Vodní toxicita : 
IC50/nn 237 mg7l (bacteria) 
LC0/96 h 16 mg/l (fish) 

  1  slabě ohrožující vodu (WGK 1) 
Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 

Jiné údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku 

 Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 

Likvidace podle úředních předpisů. 
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů. 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu: 
Přeprava po moři (IMDG) 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu: 

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů. 

Letecká přeprava (ICAO) 
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů. 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu: 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 
směsi 

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
1 - látka mírně ohrožující vody Třída ohrožení vody (D): 

Další pokyny 
Kód celního sazebníku 33074900 
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ODDÍL 16: Další informace 

Změny 
Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 2. 

H315 Dráždí kůži. 
Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text) 
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