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BEZPEČNOSTNÍ LIST

1 – IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ZÁVODU 

Identifikace látky nebo přípravku:
Název:biologické  tablety/ kapsle/  do mycího stolu

Kód výrobku: JMS- BKA

Identifikace společnosti/závodu:

Registrované jméno společnosti: O.G.N.ČR s.r.o.

Adresa: Pod Višňovkou 33/1661, 140 00 Praha 4

Telefon: +42 234 035 700 Fax: +42 234 035 700

E-mail : info-cr@johanenviro.eu

www.jo  hanenviro.eu  

Odpovědná osoba: Antonie Syřišťová

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2
     Telefon (24 hodin/den): 
     +420 2 2491 92 93
     +420 2 2491 54 02

+420 2 2491 45 75

2 – ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Tento produkt nebyl klasifikován jako hořlavý. Viz doporučení pro jiné výrobky, které jsou k dispozici na místě.

Tento přípravek nebyl klasifikován jako zdraví nebezpečný podle směrnice č. 1999/45/ES.

3 – INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Přítomné nebezpečné látky:

(Přítomné v přípravku v koncentraci dostatečné k tomu, aby se projevily toxikologické vlastnosti, které by tyto látky měly ve 100% čistém stavu).

Tento přípravek neobsahuje žádné nebezpečné látky této kategorie.

Jiné látky představující nebezpečí:

V této kategorii nejsou známy žádné látky.

Látky přítomné v koncentraci nižší než je minimální mezní hodnota:

V této kategorii nejsou známy žádné látky.

Jiné látky, pro které jsou stanoveny mezní hodnoty pro expozici:

V této kategorii nejsou známy žádné látky.

4 – POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Obecně v případě pochybností nebo přetrvávajících potíží vždy vyhledat lékaře.

U osob v bezvědomí NIKDY nevyvolávat zvracení.

Při postříkání nebo zasažení očí:

Oči s otevřenými víčky důkladně vyplachovat 15 minut čistou vodou.

V případě zarudnutí, bolesti nebo poruchy zraku vyhledat očního lékaře.

Při postříkání nebo styku s kůží:

Pokožku důkladně umýt vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem.

Při požití:

Vyhledat lékaře a ukázat mu štítek.

Vyhotoveno na základě licence Evropského systému značení, software INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



BEZPEČNOSTNÍ LIST (ES č.1907/2006)Strana : 2/3Revize : : 5 (08-01-2010)Verze: 2 (14-01-2010)JMS- BKA

5 – OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Nepoužije se.

6 – OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Preventivní opatření pro ochranu osob:

Viz bezpečnostní opatření uvedená v odstavcích 7 a 8.

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zamezit úniku materiálu do kanalizace nebo vodních cest.

Metody čištění:

Čistit nejlépe čisticími prostředky, nepoužívat rozpouštědla.

7 – ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Nařízení pro skladovací prostory se použijí i pro prostory, kde se produkt používá.

Požární ochrana:

Zamezit přístupu nepovolaných osob.

8 – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
Používat osobní ochranné prostředky podle směrnice č. 89/686/EHS.

Technická opatření:

Zaměstnanci musí používat pravidelně prané pracovní obleky.

Ochrana rukou:

V případě delšího nebo opakovaného kontaktu s rukama používat vhodné rukavice.

Ochrana očí a obličeje:

Používat ochranné brýle.

9 – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTIVšeobecné údaje:Skupenství:Pevné.Barva:Modrá.Informace důležité pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí:pH látky nebo přípravku:Nepoužije se.   pH nelze změřit nebo popř. relevantní.pH (vodný roztok)7,5Teplota vznícení:Nepoužije se.Tlak par:Nepoužije se.Hustota:> 
1Hustota:16,8 g/cm3Rozpustnost ve vodě:Rozpustný 100%.Další údaje:Teplota tání/rozmezí teplot tání:Není určeno.Rozkladná teplota/rozmezí rozkladných teplot :Není 
určeno.

10 – INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ

Přípravek je stabilní za podmínek pro manipulaci a skladování doporučených podle § 7 bezpečnostního listu

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

Uchovávat odděleně od silně oxidačních činidel. 

11 – INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH

Přípravek neobsahuje žádné látky klasifikované jako nebezpečné podle směrnice č. 67/548/EHS.

Pro přípravek samotný nejsou k dispozici žádné údaje.

Vyhotoveno na základě licence Evropského systému značení, software INFODYNE (http://www.infodyne.fr)
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12 – EKOLOGICKÉ INFORMACE
Nejsou k dispozici žádné ekologické informace o výrobku samotném.

Trvanlivost a rozložitelnost:

Biologicky odbouratelný.

Jiné negativní účinky:

Německo: WGK 1 (VwVwS z 27/07/2005, KBws)

13 – POKYNY PRO LIKVIDACI

Nevypouštět do kanalizace nebo vodních cest.

Odpad:

Odpad recyklovat nebo likvidovat v souladu s platnou legislativou, pokud možno prostřednictvím certifikovaného likvidátora nebo 

společnosti. Neznečišťovat odpadem půdu nebo vodní cesty, neznečišťovat životní prostředí.

Kontaminované obaly:

Nádoby vždy zcela vyprázdnit. Ponechat na nádobách štítek/štítky. 

Předat certifikovanému likvidátorovi odpadů.

14 – INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Nepodléhá povinnosti klasifikace a značení.
Přepravovat v souladu s ustanoveními ADR při přepravě po silnici, RID po dráze, IMDG po moři a ICAO/IATA letecky (ADR 2009 -IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

15 – INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Tento přípravek nebyl klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č. 1999/45/ES.

Tento přípravek nebyl klasifikován jako hořlavý.

Klasifikace:

Tzv. směrnice pro všechny přípravky č. 1999/45/ES ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších předpisů (nařízení ES 790/2009).

Zvláštní ustanovení:

Německo: WGK 1 (VwVwS z 27/07/2005, KBws)

16 – DALŠÍ INFORMACE
Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy pracovní podmínky u uživatele, jsou údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu založeny na dnešním stavu našich vědomostí a 
národních a místních předpisech.
Produkt se nesmí bez předchozího vyžádání písemných pokynů k manipulaci používat pro žádné jiné účely než účely uvedené v odstavci 1.
Uživatel vždy odpovídá ze zavedení veškerých opatření nutných pro splnění právních požadavků a místních předpisů.
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu představují popis bezpečnostních požadavků na daný produkt, nikoli záruku jeho vlastností.

Vyhotoveno na základě licence Evropského systému značení, software INFODYNE (http://www.infodyne.fr)


