
Přehled k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci 
s čisticími a desinfekčními přípravky.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY - přehled

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY pro:

Oči
- vhodné přiléhající 
ochran né brýle, při roz-
sáhlejší manipulaci s da-
ným přípravkem použí-
vejte vhodný ochranný 
obličejový štít

Ruce
- vhodné ochranné 
rukavice

Tělo
- vhodný ochranný oděv, 
případně vhodná ochran-
ná zástěra

Nohy
- vhodná ochranná obuv

Technická doporučení:

1. omezte ruční dávkování
2. využívejte dávkovací a směšovací systémy
3. při manipulaci s prostředky dostatečně větrejte

PRVNÍ POMOC s čisticími a desinfekčními přípravky

POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Při nehodě
1. Poskytněte první pomoc.
2. Přivolejte pomoc lékaře event. 
hasiče.
3. Informujte nadřízeného.
4. Připravte všechny informace o pří-
pravcích (bezpečnostní list, firemní 
list nebo etiketu).

Při požáru
1. Po zhodnocení situace se pokuste 
požár uhasit.
2. Ohlašte požár.
3. Zachraňte osoby.
4. Při zvýšeném nebezpečí opusťte 
nebezpečné prostory.
5. Podílejte se na likvidaci.

Při úniku nebezpečných pro-
středků
1. Informujte nadřízeného.
2. Použijte osobní ochranné prostředky.
3. Zamezte úniku látek.
4. Při zneškodnění postupujte dle poky-

nů v bezpečnostním listu.

Informujte se o umístění hasicích 
přístrojů, požárních hlásičů a úni-
kových cestách.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ
- Používejte výhradně originální označené obaly.
- Bezvýhradně dodržujte doporučení a bezpečnostní upozornění na etiketách výrobků
- Čisticí a desinfekční prostředky skladujte na k tomuto účelu určených místech.
- S pravidly bezpečnosti práce Vás seznámí nadřízený pracovník.
- Nikdy nemíchejte jednotlivé prostředky mezi sebou. MŮŽE DOJÍT K NEBEZPEČNÝM CHEMICKÝM REAKCÍM NEBO UVOL-

NĚNÍ JEDOVATÝCH PLYNŮ!
- Při ředění vždy zvolna přidávejte přípravek do vody.
- Osobní ochranné prostředky udržujte čisté a uložené na k tomu určených místech.
- Po manipulaci s čisticími a desinfekčními prostředky si důkladně omyjte ruce, případně ošetřete regeneračním krémem.
- Na pracovišti nejezte a nepijte.

Při nadýchání
- postiženého přemístěte na 
čerstvý vzduch
- zabezpečte tělesný a duševní 
klid a zabraňte prochladnutí
- ihned přivolejte lékaře

Oči
- omývejte dostatečným množstvím nejlé-
pe tekoucí vody
- bezodkladně vyhledejte lékaře

Ústa
- vypláchněte větším množstvím 
vody
- nevyvolávejte zvracení
- bezodkladně vyhledejte lékaře
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Pokožka
- omývejte dostatečným množstvím 
nejlépe tekoucí vody
- okamžitě odložte potřísněný oděv
- bezodkladně vyhledejte lékaře
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Při oznámení události je třeba nahlásit:
Přesné místo nehody - adresa, umístění, přístup; Druh nehody - únik látek, požár, event. zranění

Výbušné látky 
(GHS 01)

Hořlavé látky 
(GHS 02)

Oxidující látky 
(GHS 03)

Plyny pod tlakem 
(GHS 04)

Korozivní a žíravé látky 
(GHS 05)

Toxické látky 
(GHS 06)

Dráždivé látky 
(GHS 07)

Látky nebezpečné 
pro zdraví 
(GHS 08)

Látky nebezpečné 
pro životní prostředí 

(GHS 09)


