Bezpečné zacházení s čisticími a desinfekčními přípravky
DŮLEŽITÉ SYMBOLY
NEBEZPEČNÉ

OCHRANA

Použít
respirátor

Žíravý

OBECNÉ

Příkaz umytí rukou

Použít pokrývku hlavy
Zdraví škodlivý

Použít ochranné
brýle

Pokyny v případě rozlití / havarijní situace
1. Používejte vždy určené ochrané pracovní pomůcky a v případě potřeby
přivolejte odbornou pomoc
2. Zabraňte dalšímu úniku chemikálií
• Použíjte absorpční materiál ( s vyjímkou přípravků na bázi kyseliny peroctové
nebo peroxidu vodíku)
• Uniklé přípravky na bázi kyseliny peroctové nebo peroxidu vodíku zřeďte
velkým množstvím vody (pokračujte v ředění dokud nebezpečí trvá)
3. Zbytek chemikálií přečerpejte do čistého kontejneru nebo jiné vhodné čisté
nádoby a dále tento přípravek nepoužívejte.
• Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi a skladujte v dobře větraném prostoru
oddělené od zdrojů tepla, elektřiny a jiných chemikálií.
• Zbytek přípravku může být nebezpečný a může nadále nebezpečně reagovat.
Musí být co nejdříve odborně zlikvidován.
4. Co nejdříve ohlaste nehodu / havárii odpovědné osobě.

Zákaz nošení šperků

Dráždivý

5 kroků k bezpečnému pracovišti

Použít
obličejový štít
Zákaz konzumace
jídla a nápojů

Vysoce hořlavý

Použít ochrannou
obuv
Kouření zakázáno

Oxidující

Použít
ochranný oděv
Vstup zakázán

Nebezpečný pro
životní prostředí

Použít ochranné
rukavice
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Pozor ! El. zařízení

1. Přečtěte si informaci o přípravku.
Dodržujte isntrukce uvedené na etiketě, pečlivě čtěte
informace o připravku a věnujte pozornost nebezpečným
symbolům.
2. Nemíchejte přípravky.
NIKDY nemíchejte různé přípravky navzájem.
Nechte chemikálie zaschnout přímo na tkanině.
Pokud vyrábíte směs, VŽDY přidávejte přípravek do vody,
NIKDY nepřidávejte vodu do přípravku.
3. S chemikáliemi zacházejte s velkou opatrností.
Dodržujte prevenci, neskladujte spolu s přípravky, které se stanou
nebezpečnými v případě smíchaní.
Ujistěte se, že znáte aktuální skladovací podmínky (viz bezpečnostní list).
4. Chraňte se.
Vždy noste předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky a ujistěte se, že
lékarnička je vždy dobře vybavená.
5. Udržujte své pracoviště čisté.
Po každém použití důkladně ukliďte všechno nářadí a vybavení na určené místo

+

CO DĚLAT
V PŘÍPADĚ
NOUZE?

NOUZOVÁ TEL. ČÍSLA:
224 919 293 / 224 915 402
• Důkladně vyplachovat
min. 200 tekoucí vodou.
• Ihned vyhledat
lékařskou pomoc.

• Ihned opláchnout velkým
množstvím vody.
• Poté zvlhčujte vodou
a vyhledejte lékařskou
pomoc.

• Odložit potřísněný oděv.
• Při kontaktu s kůží
opláchnout velkým
množstvím vody.

• Odvést postiženého na
čerstvý vzduch, držet v
teple a klidu.
• Ihned vyhledat lékařskou
pomoc.

• Vypláchnout ústa, vypít
větší množství vody.
• Nevyvolávat zvracení.
• Ihned vyhledat
lékařskou pomoc.

