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Výrobca: 
CID LINES NV/SA 
Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgicko 
Tel.: +32-57-21-78-77 
Fax: +32-57-21-78-79 

Distribútor: 
Monika Rukovánsky – AGRORM  
Družstevná 1064, 925 72 Selice 
Tel: 0911 - 787772 
Toxikologické informačné centrum, tel.: 02/5477 4166 
Limbová 5, 833 05 Bratislava 

 
1. Identifikácia výrobcu a prípravku  
 
Identifikácia spoločnosti:   viď: výrobca   
Identifikácia výrobku:   kvapalina  
Obchodný názov výrobku:   KENECO 
Výrobok:    dezinfekčná látka 
Použitie:     priemyselné. Pozri technický list prípravku.  
 
2. Informácie o zložkách 
 
Tnto produkt nie je považovaný za nebezpečný a obsahuje nasledovné  zložky  
Zložka Množstvo CAS číslo / EINECS číslo / EC index Označenie R-vety 
Glycerol 1-5% 56-81-5/200-289-5/----   
D-glucitol 1-5% 50-70-4/200-061-5/----   
Lanolín < 1% 8006-54-0/232-348-6/ ----   
 
3. Identifikácia rizík 
Klasifikácia výrobku:   Prípravok sa nepovažuje za nebezpečný.   
Nepriaznivé účinky na zdravie človeka: Žiadne. 
Príznaky expozície :  

- Vdýchnutie   Žiadne.  
- Styk s pokožkou  Prípravok nemá nepriaznivé účinky na pokožku.  
- Styk s očami   Môže spôsobiť podráždenie očí. 
- Požitie    Požitie je nepravdepodobné.   
 

4. Prvá pomoc 
Prvá pomoc: 

- Vdýchnutie   Neočakáva sa potreba poskytnutia prvej pomoci.  
- Styk s pokožkou  Neočakáva sa potreba poskytnutia prvej pomoci.     
- Styk s očami   Oči ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody najmenej 15 minút a  

vyhľadajte ihneď lekárske ošetrenie.  
- Požitie    Vypláchnite ústa vodou. Postihnutému podajte vlažnú vodu v 

množstve max.  
0,3 litra. V prípade potreby vyhľadajte lekárske ošetrenie.  

 
5. Protipožiarne opatrenia 

- Trieda horľavosti:  Nie je horľavý.  
- Prevencia požiaru:  Nemanipulujte s otvoreným plameňom. Nefajčite. 
- Hasiace prístroje:  Môžu sa použiť všetky druhy hasiacich prístrojov.  
- Špeciálne opatrenia:  Venujte zvýšenú pozornosť požiarom chemického pôvodu. Dbajte  

na to, aby  
sa voda použitá na hasenie nedostala do životného prostredia.  

 
6. Opatrenia v prípade nehody 

- Rozliatie   Znečistené povrchy môžu byť klzké. Rozliaty výrobok odstráňte 
pomocou  

absorpčných materiálov. Zvyšok rozrieďte a opláchnite vodou.  
 

7. Manipulácia a skladovanie 
Bezpečnostné opatrenia  
- Skladovanie:   Chráňte pred mrazom.  Skladujte na suchom a dobre vetranom 

mieste.  
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Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Nevystavujte mrazu a teplotám 
nad 30°C.  

- Manipulácia:   Pri manipulácii dodržujte základné predpisy bezpečnosti práce 
a hygieny.   

Po ukončení práce  umyte ruky mydlom a vodou. Základnú očistu 
vykonávajte aj pred konzumáciou požívatín a pred fajčením.  

 
8. Personálna ochrana 
Osobná ochrana:     

- Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná.    
- Ochrana pokožky a rúk: Nie je potrebná. 
- Ochrana očí:   Nie je potrebná.    
-      Zažívací trakt:   Počas práce je zakázané jesť, piť a fajčiť.   

 
9. Fyzikálnochemické vlastnosti 

- Skupenstvo   kvapalné  
- Farba   modrá 
- Vôňa   charakteristická 
- pH    5-6 
- Hustota   ca.1,010 kg/l 
- Rozpustnosť vo vode  úplná  

 

10. Stabilita a reaktivita  
- Nebezpečné rozkladné zlúčeniny: žiadne za bežných podmienok použitia.  
- Nebezpečné vlastnosti:  za bežných podmienok použitia nemá nebezpečné vlastnosti.  

 
11. Údaje o toxicite 

Akútna toxicita 
- Králik, dermálna LD50 (mg/kg) nie je údaj k dispozícii   
- Králik, inhalácia LC50 (mg/l/4hod) nie je údaj k dispozícii 
- Potkan orálna LD50 (mg/kg)  > 2000  

 

12. Ekologické informácie  
- LC50 96 hod. – ryby (mg/l)  nie je údaj k dispozícii   
- 48 hod. –EC50 Daphnia magna mg/l nie je údaj k dispozícii 
- IC50 72 hod. Algae (mg/l)  nie je údaj k dispozícii 
- hodnota COD (mg/l)   nie je údaj k dispozícii 
- BOD 5 hodnota (mg/l)   nie je údaj k dispozícii  

 

13. Manipulácia s odpadom 
- Manipulácia s odpadom Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného 

alebo  
špeciálneho odpadu. Odpad likvidujte bezpečne v zmysle miestnych 
predpisov. Zákaz opakovaného použitia obalu. 

 

14. Preprava 
- Všeobecné informácie nie sú predpísané.  

 

15. Regulačné informácie 
- Symboly   žiadne 
- R-vety žiadne 
- S-vety   žiadne 

 

16. Iné informácie 
- Ďalšie informácie  nie sú k dispozícii  

 
   

Obsah a formát bezpečnostného listu zodpovedá predpisom  EEC 93/112/EEC. 
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