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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
Název výrobku Všechny chemické indikátory gke 
Obchodní označení 

Chemický indikátor gke-Steri-Record® 

  
Název výrobce gke-GmbH 
Telefonní číslo pro naléhavé situace +49 6126-9432-0 
Sídlo Auf der Lind 10 

65529 Waldems Esch, Německo 
E-mail office@gke.eu 

 
2. Složení/informace o složkách 
Chemická charakteristika Zaschlý nátěr na papíře 
Popis Složky jsou patentově chráněny, nejsou škodlivé 

a vyskytují se v množstvích pod mezními hodnotami, 
podléhajícími oznamovací povinnosti. 

 
3. Identifikace nebezpečnosti 
nehodí se  

 
4. Pokyny pro první pomoc 
Při vniknutí do očí Podráždění se nepředpokládá. V případě kontaktu oči 

vypláchněte vodou. Dojde-li k podráždění, vyhledejte 
lékaře. 

Při styku s kůží Při náhodném styku se nepředpokládá žádné podráždění 
kůže. V případě kontaktu kůži opláchněte vodou. Dojde-li 
k podráždění, vyhledejte lékaře. 

Při vdechnutí Nelze vdechnout 
Při požití Požití není pravděpodobnou cestou expozice. 

S náhodnou expozicí těmto produktům nejsou spojována 
žádná zdravotní rizika. Dojde-li k podráždění, vyhledejte 
lékaře. 

 
5. Opatření pro hašení požáru 
Hasiva Oxid uhličitý, suchý chemický prášek, pěna, voda 

 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
nehodí se  

 
7. Zacházení a skladování 
Zacházení Při kontaktu s indikátorem nepijte ani nejezte. 

Skladování Podle návodu k použití. 
 

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
nehodí se  
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
Bod varu nehodí se 
Tlak par nehodí se 
Hustota par nehodí se 
Rozpustnost ve vodě nehodí se 
Měrná hmotnost nehodí se 
Obsah prchavých látek nehodí se 
Rychlost odpařování nehodí se 
Vzhled a zápach Papírové štítky s různými indikátory. 

S indikátorem není spojen žádný specifický zápach. 

 
10.  Stálost a reaktivita 
Stálost Všechny indikátory jsou za podmínek skladování 

uvedených na štítku stálé.  
Nekompatibilita nehodí se 
Nebezpečné produkty rozkladu nehodí se 
Nebezpečná polymerizace nehodí se 

 
11.  Toxikologické informace 
Toxicita Za běžných pracovních podmínek nejsou známy žádné 

toxikologické problémy. 
Produkty vyhovují nařízení REACH a předpisům RoHS. 

 
12.  Ekologické informace 
nehodí se  

 
13.  Pokyny pro odstraňování 
Způsob nakládání s odpady V souladu s místními předpisy pro likvidaci běžného odpadu. 

 
14.  Informace pro přepravu 
Přeprava Bez rizika. 

 
15.  Informace o předpisech 
Zdravotnický prostředek V zemích EU se nejedná o zdravotnický prostředek (ZP) 

 
16.  Další informace 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že podmínky 
a způsob použití jsou mimo naši kontrolu, neposkytujeme na ně žádnou výslovnou ani předpokládanou 
záruku a neneseme odpovědnost za použití těchto informací. 

 


