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1. Identifikace přípravku a společnosti  
Obchodní název: Synpol Scratch Gone
Použití: leštěnka na auto
Výrobce: Synpol Inc.
 P.O. Box 1630, Keaau, HI 96749, USA
 Telefon +1 (808) 982-6009    Telefax +1 (808) 443-0278
 www.synpol.us                           
Dodavatel v ČR: Anopack s.r.o.
   Radlická 99, 150 00 Praha 5, Česká republika  
  Telefon +420 251554091    Telefax +420 251554097
 www.anopack.cz                            

2. Možná nebezpečí:  přípravek není nebezpečný 

3. Složení/informace o složkách  
Složka Obsah (%) Klasifikace CAS EINECS, ELINCS
alifatické uhlovodíky 5 – 15 Xn: 65,66 6472-48-9 265-150-3

4. Pokyny pro první pomoc  
Kontakt s kůží: omýt vodou a mýdlem a ošetřit pokožku regeneračním krémem.
Kontakt s očima: vymývat proudem čisté vody (alespoň 10 min.) a případně vyhledat lékařskou
pomoc.
Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít větší množství vody a ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

5. Opatření při hašení požáru  
Vhodná hasiva: všechna hasiva mohou být použita.
Nevhodná hasiva: žádná
Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí samotného přípravku, produktů hoření nebo
vznikajících plynů: žádné
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: žádné zvláštní prostředky nejsou třeba

6. Opatření v případě náhodného úniku  
Přípravek absorbujte absorpčním materiálem a mechanicky odstraňte, zbytky omyjte vodou. 

7. Zacházení a skladování  
Skladujte na chladném místě. Dbejte na utažení uzávěrů obalů. 

8. Hranice expozice a osobní ochranné prostředky  
Monitorování složek přípravku na pracovišti:  není třeba
Další opatření: nejsou třeba 
Osobní ochranné prostředky: nejsou třeba 
Všeobecná a hygienická opatření:  nejsou třeba

9. Fyzikální a chemické vlastnosti     
Vzhled: bílá viskózní kapalina
Zápach: parfémováno
Teplota vzplanutí: -
Hustota: 0,96 kg/l 
Rozpustnost ve vodě: částečně rozpustné 

10. Stálost a reaktivita  
Podmínky, kterým je třeba zabránit: kontakt s jinými chemikáliemi
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Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: nejsou známy 
Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy 

11. Toxikologické informace  
Přípravek je netoxický bez nebezpečí pro zdraví. 

12. Ekologické informace  
Tenzidy jsou z  > 90 % biologicky odbouratelné dle OECD 301 A 
Ekotoxicita: není známo

13. Pokyny pro odstraňování  
V malém množství může být přípravek odstraňován podle místních předpisů společně s domácím
odpadem.
Kód odpadu LAGA: 20 01 29

14. Informace pro přepravu  
Přípravek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

15. Informace o předpisech dle   89/542/EWG  
Přípravek není považován za nebezpečný.  

16. Další informace  
Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a
použitelnosti tohoto přípravku pro konkrétní aplikaci, nedávají žádné záruky o vlastnostech produktu
a nezakládají žádná smluvní práva.


