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Důležitá upozornění:

Při používání našich výrobků je nutné dodržo-
vat zákony a předpisy v aktuálním znění platné 
v zemi, ve které jsou výrobky používány.

Uvedené systémy nebo výrobky nemusí být  
k dispozici ve všech zemích. 

Technické změny sloužící pokroku vyhrazeny. 
Omyly, chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.
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PERI Clean
Informace o výrobku

Popis výrobku:
PERI Clean je částečně syntetický univerzální separační prostředek, který nelze 
míchat s vodou. Bez rozpouštědel. Nemění barvu betonu. S malou spotřebou, pro-
to velmi ekonomicky výhodný. PERI Clean je z 57 % biologicky odbouratelný bě-
hem 28 dnů dle Směrnice OECD 201 F. Neobsahuje vosky ani silikony. PERI Clean 
je vhodný pro Minergie-eco (CH). Používá se pro běžná bednění a zařízení na stav-
bách.

Typické hodnoty:
Vzhled     čirý
Barva     světlá 4,0 DIN ISO 2049
Viskozita/0 °C   mm²/s 45  DIN 51 562
Viskozita/20 °C   mm²/s 18  DIN 51 562
Viskozita/40 °C   mm²/s 9,2  DIN 51 562
Index viskozity    94  DIN ISO 2909
Hustota/15 °C   kg/m³ 860  DIN 51 757
Bod vzplanutí (Cleveland)   °C > 120  DIN EN ISO 2592
Bod tuhnutí   °C < -10  DIN ISO 3016
Třída ohrožení vody  WGK 1
Kód produktu   BTM 10

Oblast použití:
- Pro nesavé nebo méně savé bednicí desky (potažené fenolovou pryskyřicí), pro 

desky pokryté vrstvou z plastu a celoplastové.
- Zabraňuje rezivění stavebního zařízení a strojů, jako např. míchaček, nádob na 

beton apod.
- Usnadňuje chod závitů stropních stojek a vřeten.

Používání:
- Rozsah teplot používání –15 °C až +80 °C. 
- Nejdůležitější a obecně platná pravidla:
 nanášet v tenké vrstvě a stejnoměrně. 
 Ekonomický ukazatel spotřeby 20 g/m² (podle druhu bednění). 
 Příliš velké množství může vést k vytvoření fleků, popř. odření nebo omytí (de-

gradaci) povrchu betonu.
- Nanášet s pomocí stříkačky PERI a trysky. Pracovat s velkým tlakem (> 3 bar), 

aby bylo možné separační prostředek stejnoměrně nanést. Natírat štětcem nebo 
jiným způsobem se nedoporučuje, protože takové nanášení je velmi nestejno-
měrné.

- Před prvním nasazením nastříkat boční strany panelů ve stohu.

BTM-Code:10
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- Zadní stranu bednění po prvním nasazení nastříkat a nástřik opakovat cca každé 4 
týdny.

- Po odbednění okamžitě nastříkat, aby se přilepený beton olejem PERI Clean uvol-
nil a tím se snížily náklady na čištění.

- Při řádném používání nebude negativně ovlivněna následná úprava betonových 
povrchů , např. omítkou, tapetou, barvou a keramikou.

- V zásadě by měl být pro každé první použití  zhotoven vzorek.

Způsob dodání:
Olej PERI Clean se dodává v kanystrech z umělé hmoty o obsahu 20 l nebo v kovo-
vých sudech s obsahem 208 l.

Skladování, přeprava a označení:
- Skladování: 36 měsíců při teplotě od 0 °C do 40 °C. Eventuální zhoustnutí při tep-

lovách pod 0 °C je vratné.
- Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu přepravních předpisů pro dopravu po 

pozemních komunikacích (ADR) ani námořní (IMDG) a leteckou dopravu (ICAO).

Bezpečnostní pokyny a první pomoc: 
Viz Bezpečnostní list PERI Clean.
Další důležitá upozornění jsou uvedena v Bezpečnostním listu podle 91/155 EWG.

PERI Clean
Informace o výrobku
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PERI Clean
Informace o výrobku

 č. výr. hmot. kg

031420
031435

0,86/l
0,86/l

PERI Clean
PERI Clean, 20 L
PERI Clean, 208 L
Separační prostředek na částečně syn-
tetické bázi. Použitelný pro běžná bed-
nění a zařízení na stavbách.Třída ohro-
žení vody (WGK 1).

Upozornění
Dbejte pokynů Bezpečnostního listu PERI 
Clean.

104890 4,700 Stříkačka na separační prostředek
Pro rovnoměrné nanášení separačních 
prostředků PERI Bio Clean, PERI Clean 
nebo PERI Plasto Clean na plášť bedně-
ní.

Dodáváno včetně:
1 ks 117019 Tryska do stříkačky
1 ks 117017 Spirálová trubice 2,5 m
1 ks 117015 Uzavírací ventil
1 ks 031526 Těsnicí sada
1 ks 117016 Vzduchová pumpa
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podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PERI CLEAN

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

PERI CLEAN

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

separační prostředek

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PERI GmbHFirma:

Rudolf-Diesel-StraßeNázev ulice:

D-89264 WeißenhornMísto:

Telefon: +49 (0) 7309 / 950-0 Fax:+49 (0) 7309 / 951-0

e-mail: info@peri.de

Uwe AllmendingerKontaktní osoba: +49 (0) 7161 / 802-297Telefon:

e-mail: u.allmendinger@zeller-gmelin.de

Německo: +49 (0) 7161 / 802-400

Toxikologické informační středisko (Praha): +42 (0) 2 2491 9293

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES.

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

Kategorie nebezpečí:

Nebezpečná při vdechnutí: Asp. Tox. 1

Údaje o nebezpečnosti:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

2.2 Prvky označení

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické

uhlovodíky, C14-C18, n-alcany, izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-30%)

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy: GHS08

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Standardní věty o nebezpečnosti

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Výsledky posouzení PBT a vPvB: nepoužitelný.

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Přípravek obsahující uhlovodíkový syntetický olej.
Chemická charakteristika

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS
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PERI CLEAN

Nebezpečné složky

Číslo ES ObsahNázev

Číslo CAS Klasifikace podle 67/548/EHS

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

Číslo REACH

265-158-7 10 - < 20 %destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické

64742-55-8

Asp. Tox. 1; H304649-468-00-3

01-2119487077-29

920-360-0 10 - < 20 %uhlovodíky, C14-C18, n-alcany, izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-30%)

Xn - Zdraví škodlivý  R65-66

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

01-2119448343-41

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

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu. Při bezvědomí 

uložte postiženou osobu do stabilizované polohy na boku a přivolejte lékařskou pomoc. Znečištěné, 

kontaminované oblečení hned vysvléci.

Všeobecné pokyny

Postižené odveďte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu.

Při vdechnutí

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

Při styku s kůží

Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s 

očním lékařem.

Při zasažení očí

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Postižené osobě 

dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění). Okamžitě vyhledat lékaře. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Při požití

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

pěna odolná vůči alkoholu, Hasicí prášek, Oxid uhličitý (CO2).

Vhodná hasiva

Silný vodní paprsek.

Nevhodná hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý (CO2). Nevdechovat plyny exploze a hoření.

V případě požáru: Použít autonomní dýchací přístroj.

5.3 Pokyny pro hasiče

Kontaminovanou vodu sbírejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků. Nesmí 

proniknout pod zem/do půdy.

Další pokyny

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS

  5

PERI Clean
Bezpečnostní list



Bezpečnostní list

Datum vydání: 29.06.2015 Strana 3 z 7

podle nařízení (ES) č. 1907/2006
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Viz ochranná opatření pod bodem 7a 8.

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy. Znečištěné 

předměty a podlahu důkladně očistěte podle ekologických předpisů.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač). 

Materiál zpracovat podle daných předpisů.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Viz ochranná opatření pod bodem 7a 8.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Použít osobní ochrannou výstroj. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zajistit přívod 

čerstvého vzduchu. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Podmínky, kterým je třeba 

zabránit: Výroba/tvorba aerosolů.

Opatření pro bezpečné zacházení

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

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

Chránit před: Mráz. Chraňte před teplem. Chránit před horkem, přímým slunečním paprskem. Nádoby 

udržovat těsně uzavřené a uchovávat na chladném, dobře větraném místě.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Dodržujte technický návod.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Viz kapitola 7. Nejsou potřebná žádná opatření.

Vhodné technické kontroly

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Hygienická opatření

Obruba brýlí s postranní ochranou.

Ochrana očí a obličeje

Používejte vhodné ochranné rukavice. Doporučené rukavicové výrobky: DIN EN 374. Vhodný materiál: 

NBR (Nitrilkaučuku). Čas průniku (maximální únosnost): > 480 min (Hustota materiálu rukavic: 0.4 mm). 

Časový průlom a pramenitost materiálu jsou k nahlédnutí. Je doporučeno konzultovat s výrobcem 

chemickou stálost výše uvedených ochraných rukavic pro speciální použití. Ochranné krémy mohou 

pomoci chránit exponované části kůže. Po kontaktu by však v žádném případě neměly být použity.

Ochrana rukou

Ochranný oděv.

Ochrana kůže

Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný. Dochází-li ke stříkání nebo 

tvorbě aerosolu, musí být použit pro tyto účely vhodný a certifikovaný přístroj k ochraně dýchacího 

ústrojí. Vhodný respirátor: Filtrační polomaska (DIN EN 149), např. FFA P / FFP3.

Ochrana dýchacích orgánů

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.

Omezování expozice životního prostředí

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS
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PERI CLEAN

bezbarvý-žlutavý

kapalnýSkupenství:

Barva:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

charakteristickýZápach:

Metoda

pH: nepoužitelný

Informace o změnách fyzikálního stavu

neurčitýPočáteční bod varu a rozmezí bodu varu:

neurčitýBod tekutosti:

> 120 °C EN ISO 2592Bod vzplanutí:

0,6 objem. %Meze výbušnosti - dolní:

6,5 objem. %Meze výbušnosti - horní:

neurčitýTlak par:

Hustota (při 15 °C): 0,86 g/cm³ DIN 51757

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

neurčitýDynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

  (při 40 °C)

DIN 515628 mm²/s

neurčitýVytoková doba:

9.2 Další informace

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při manipulaci a skladování v souladu s určením nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

Horko.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS

  7

PERI Clean
Bezpečnostní list



  8

PERI Clean
Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Datum vydání: 29.06.2015 Strana 5 z 7

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PERI CLEAN

NázevČíslo CAS

DruhDávkaMetodaCesty expozice Pramen

64742-55-8 destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické

KrálíkLD50 > 5000,0 

mg/kg

kožní

uhlovodíky, C14-C18, n-alcany, izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-30%)

PotkanLD50 >15000,0 

mg/kg

orální

PotkanLD50 >2000,0 

mg/kg

kožní

Dráždění a leptání

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Zkušenosti z praxe

Jiná pozorování

Pri dodržováni obecných pravidel ochrany pri práci a hygieny v prumyslu, nehrozí žádné nebezpecí 

poškození zdraví personálu pri zacházení s tímto produktem.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Žádné údaje k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Číslo CAS Název

PramenHodnotaMetoda d

Hodnocení

uhlovodíky, C14-C18, n-alcany, izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-30%)

     Biologické odbourání 59,1 % 28

12.3 Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Log PowNázevČíslo CAS

>3,50uhlovodíky, C14-C18, n-alcany, izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-30%)

Žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje k dispozici

Žádné údaje k dispozici

12.6 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS
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PERI CLEAN

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny 

bezpečným způsobem. Odpad zlikvidujte podle současného, aktuálního znění ES-směrnic 75/442/EHS 

a 91/6689/EHS pro odpad a nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

130207 ODPAD Z OLEJŮ A ODPAD Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V 

KAPITOLÁCH 05, 12 A 19); Odpadní motorové, převodové a mazací oleje; Lehce biologicky rozložitelné 

motorové, převodové a mazací oleje

Nebezpečný odpad.

Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity. Pro likvidaci odpadu oslovte příslušné 

odběratele.

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Náležitý název OSN pro 

zásilku:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.4 Obalová skupina:

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Náležitý název OSN pro 

zásilku:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.4 Obalová skupina:

NOMarine pollutant:

Letecká přeprava (ICAO)

14.1 Číslo OSN: Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Náležitý název OSN pro 

zásilku:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.14.4 Obalová skupina:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

neOHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné údaje k dispozici

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Informace o předpisech EU

0 %2010/75/EU (VOC):

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

1 - látka mírně ohrožující vodyTřída ohrožení vody (D):
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15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

ODDÍL 16: Další informace

Změny

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

2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Doslovné znění R-vět (Číslo a plný text)

65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání 

tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v 

bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné 

pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto 

bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály.

Jiné údaje

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu 

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 2,4 Datum revize: 23.03.2015 CS
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PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz

Nesystémové příslušenství

Stěnová bednění Sloupová bednění

Stropní bednění Šplhavé systémy Bednění tunelů Bednění mostů

Podpěrná lešení Fasádní pracovní lešeníPracovní lešení v průmyslu Pracovní lešení na staveništích

Schodišťové systémy Zastřešení Služby

Optimální systém pro každý projekt  
a jakýkoliv požadavek
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