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BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sedmibylinný extrakt

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU                        

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu: Sedmibylinný extrakt

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: pro kosmetické výrobky. Surovina pro profesionální účely
Nedoporučená použití: Není určeno pro požití v koncentrovaném stavu.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: FICHEMA s.r.o. Telefon: 511 146 588
Terasová 18 e-mail: msds@fichema.cz
616 00 Brno ič.: 01541676

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

nepřetržitá služba: 224 91 92 93 / 224 91 54 02
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI                                                                 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Není předmětem klasifikace podle nařízení CLP (ES) 1272/2008.

2.2 Prvky označení

Není předmětem klasifikace podle nařízení CLP (ES) 1272/2008.

2.3 Další nebezpečnost

Není známa.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH                                                         

3.2 Složky

Produkt směsi více látek.
Obsahuje: Extraktivní látky ze směsi bylin viz technická specifikace výrobku.

1 kg výrobku obsahuje extrakt ze 189 g směsi bylin ve stejném poměru.
nosič (rozpouštědlo): glycerol (E422), voda.
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ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                                       

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné  pokyny:  Dbejte  na  vlastní  bezpečnost.  Projeví-li  se  zdravotní  potíže  nebo
v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního
listu.

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv.

Při zasažení očí:  Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i
násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Neočekávají se.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: léčba 
symptomatická.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU                                                                

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:
Hasiva přizpůsobte okolí požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů.
Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození
zdraví.

5.3 Pokyny pro hasiče

Samostatný  dýchací  přístroj  a  rukavice  odolné  vůči  chemickým  látkám.  Použijte  izolační
dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU                                               

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod.
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6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7, 8 a 13

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ                                                                        

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  podle  oddílu  8.  Dbejte  na  platné  právní
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek 
a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech 
k tomu určených. 

7.3. Specifická konečná použití

Neuvedeno.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY                    

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně 
omyjte ruce vodou a mýdlem.

8.2.1. Ochrana dýchacích cest
Polomaska s filtrem proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení 
expozičních limitů látek nebo ve špatně větraném prostředí.

8.2.2. Ochrana rukou
Není nutná.

8.2.3. Ochrana očí
Není nutná.

8.2.1.4. Ochrana kůže
Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu používejte ochranné rukavice.
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ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI                                                        

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:       kapalné 
Barva:       tmavě hnědá
Zápach:       bylinný
Prahová hodnota zápachu:       údaj není k dispozici
pH:       údaj není k dispozici
Bod tání/bod tuhnutí:       údaj není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: údaj není k dispozici
Bod vzplanutí:       130 °C
Rychlost odpařování:       údaj není k dispozici
Hořlavost (pevné látky, plyny):       údaj není k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti:       údaj není k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty výbušnosti: údaj není k dispozici
Tlak páry:       údaj není k dispozici
Hustota:       1,175 – 1,205 g/cm3

Relativní hustota (při 20°C):       údaj není k dispozici
Rozpustnost ve vodě:       údaj není k dispozici
Mísitelnost:       údaj není k dispozici
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:  údaj není k dispozici
Teplota samovznícení:       údaj není k dispozici
Teplota rozkladu:       údaj není k dispozici
Viskozita:       údaj není k dispozici
Výbušné vlastnosti:       údaj není k dispozici
Oxidační vlastnosti:       údaj není k dispozici

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA                                                                            

10.1 Chemická reaktivita

Směs je nehořlavá.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek je produkt stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za  normálního  způsobu  použití  je  produkt  stabilní,  k  rozkladu  nedochází.  Chraňte
před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.
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10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají 
nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                   

11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro látku nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.
Netoxický.
Nebezpečnost při vdechnutí
Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí 
může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace 
a době expozice. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                         

12.1 Toxicita

Data nejsou k dispozici.

12.2 Persistence a rozložitelnost

Data nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Data nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Ve vodě a v půdě je produkt rozpustný a mobilní. V případě dešťů možná kontaminace řečišť.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ                                                                  

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí  kontaminace  životního  prostředí,  postupujte  podle  zákona  č.  185/2001  Sb.
o odpadech,  v  platném  znění,  a  podle  prováděcích  předpisů  o  zneškodňování  odpadů.
Postupujte podle platným předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný
obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k
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odstranění  odpadu  (specializované  firmě),  která  má  oprávnění  k  této  činnosti.  Nepoužitý
výrobek  nevylévat  do  kanalizace.  Nesmí  se  odstraňovat  společně  s  komunálními  odpady.
Prázdné  obaly  je  možno  energeticky  využít  ve  spalovně  odpadů  nebo  ukládat  na  skládce
příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.
Právní předpisy o odpadech
Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,  v  platném  znění.  Vyhláška  č.  383/2001  Sb.,
o podrobnostech  nakládání  s  odpady,  v  platném znění.  Vyhláška  č.  93/2016 Sb.,  (katalog
odpadů)  v  platném znění.  Vyhláška  č.  94/2016  Sb.,  o  hodnocení  nebezpečných  vlastností
odpadů, v platném znění.

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU                                                                     

14.1. Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):

Nepodléhá předpisům ADR.

14.2. Námořní přeprava IMDG:

Data nejsou k dispozici.

14.3. Letecká přeprava IATA/ICAO:
 
Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH _________________________________

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

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  ze  dne  18.  prosince  2006
o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, 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 v platném znění. 
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 
v platném znění. Zákon č.
350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon). Zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném 
znění. Zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší v platném

Terasová 18, 616 00 Brno, Tel.: 511 146 588, 776 300 380
e-mail: info@fichema.com, www.fichema.cz, IČ: 01541676



BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 

(ES) č. 1272/2008, (ES) č. 453/2010
Datum poslední revize: 21.8.2018

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sedmibylinný extrakt

znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Produkt není nebezpečný.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE                                                                                     

Další informace:

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a  ochrany  životního  prostředí.  Uvedené  údaje  odpovídají  současnému  stavu  vědomostí
a zkušeností  a  jsou  v  souladu  s  platnými  předpisy.  Nemohou  být  považovány  za  záruku
vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list je zpracován podle Nařízení (ES) 1272/2008 (REACH).

Pokyny pro školení:

Seznámit  pracovníky  s  doporučeným způsobem použití,  povinnými  ochrannými  prostředky,
první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

Doporučená omezení použití:

neuvedeno

Zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování bezpečnostního listu:

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  ze  dne  18.  prosince  2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 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 v platném znění.

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  68/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon).

Publikace „Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám“ (doc MUDr.
Daniela Pelclová, CSc. a kol.)

Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici – údaje z registrační dokumentace.

Právní doložka
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Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí, jsou považovány za správné,
ale nemusí být úplné a mají se používat jen jako vodítko. Společnost nenese žádnou

odpovědnost za případné škody vyplývající z manipulace nebo z kontaktu s výše uvedeným
produktem. Příjemce musí na vlastní odpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy.
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