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Tato Pravidla byla vydána na základe ustanovení § 44a odst. 10 zákona c. 258/2000 Sb., o
ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu v platném znení.
Úcelem techto Pravidel je shrnout základní povinnosti zamestnancu pri nakládání
s nebezpecnými chemickými látkami a prípravky (dále jen NCHLP) podle zákona c
356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických prípravcích a o zmene nekterých zákonu
v platném znení.
S nebezpecnými CHLP je treba nakládat (vcetne skladování) tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení zdraví osob a k ohrožení životního prostredí - v zastrešeném objektu se
zpevnenou podlahou (beton, keramika). Ani uzavrená originální balení chemických látek a
prípravku nesmejí být, byt docasne, uložena venku na nezastrešené a/nebo nezpevnené
ploše.

Níže uvedené nebezpecné chemické prípravky jsou nabízeny a prodávány zákazníkum,
skladování a distribuce je zajišteno smluvním partnerem. Prípravky jsou baleny prevážne
v maloobchodních baleních a zamestnanci, kterí s nimi manipulují, byli prokazatelne
seznámeni s nebezpecnými vlastnostmi techto chemických látek a se zásadami ochrany
zdraví a životního prostredí pred jejich škodlivými úcinky a zásadami první predlékarské
pomoci (ustanovení § 44a odst. 9 zákona c. 258/2000 Sb.). Prípravky nejsou presypávány ani
prelévány, jsou nabízeny k prodeji v originálních obalech.
Tyto prípravky nesmí být prodávány osobám mladším 18 let!

Ke všem používaným chemickým látkám a prípravkum jsou k dispozici bezpecnostní listy.

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydáni: 10.9.2010, verze C. I
Zpracoval: ChemEko podniková ekologie spol. s r.o.
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Telefonní císla pro nouzové situace:
Rychlá záchranná

155Integrovaný záchranný systém 112
služba Hasicský záchranný

150Toxikologické informacní 224 919 293
sbor

stredisko v Praze224 915 402
Policie

158

1. OBECNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PRI EXPOZICI CHEMIKÁLIÍM

Pri poskytování první pomoci je nutné zajistit predevším bezpecnost zachranujícího i
zachranovaného! V každém prípade se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by mel mít duševní
i telesný klid. Pri poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

1.1. Rychlá orientace:
Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpecnost a bezpecnost postiženého. Do
zamoreného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (izolacní dýchací
prístroj, masku s príslušným filtrem, jištení dalším pracovníkem apod.)
POZOR! Vždy, když se jedná o špatne vetrané prostory, je treba pocítat s možností, že prostor je
zamorený!
• Pri manipulaci s potrísneným odevem nebo jinými predmety je nutno se chránit odpovídajícími

osobními ochrannými pracovními prostredky vcetne rukavic.
• První pomoc by nemela být provádena na míste, kde k nehode došlo, pokud je nebezpecí

kontaminace zachránce

- okamžite provádejte umelé dýchání
- okamžite provádejte neprímou masáž srdce
- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

1.2. Pri stavech ohrožujících
lékarskou pomoc.
zástava dechu
zástava srdce
bezvedomí

život nejdríve provádejte resuscitaci postiženého a zajistete

1.3. Vybavení:
Pro úcinnou první pomoc musí být na míste potrebné prostredky a pomucky:
• dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litru na osobu),
• prikrývky nebo jiné textilní materiály, umožnující ochranu postiženého pred prochladnutím a

úpravu polohy postiženého, rezervní oblecení vcetne obuvi
• lékárnicka (obsah se rídí druhem nebezpecných látek, které se vyskytují na pracovišti), její obsah

je treba obmenovat pred uplynutím exspiracních dob lécivých prípravku a dalších materiálu

1.4 V prípade nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na
Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224915 402,
sdelte údaje o látkách nebo složení prípravku z originálního obalu nebo z bezpecnostního listu látky
nebo prípravku.

1.5. Pri nutnosti lékarského vyšetrení vždy vezmete s sebou originální obal s etiketou, poprípade
bezpecnostní list dané látky nebo prípravku!

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydání: 10.9.2010, verze c. I
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12. PRVNÍ POMOC PRI ZASAŽENÍ ŽÍRAVINAMI

Pri stavech ohrožujících život nejprve provádejte resuscitaci a zajistete lékarskou pomoc.
zástava dechu - okamžite provádejte umelé dýchání
zástava srdce - okamžite provádejte neprímou masáž srdce
bezvedomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

2.1. Pri nadýchání
• rychle a s ohledem na vlastní bezpecnost dopravte postiženého na cerstvý vzduch, nenechte ho

chodit!

• podle situace lze doporucit výplach ústní dutiny, prípadne nosu vodou
• prevléknete postiženého v prípade, že je látkou zasažen odev
• zajistete postiženého proti prochladnutí
• podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistete lékarské ošetrení vzhledem k nutnosti

dalšího sledování po dobu nejméne 24 hodin.

2.2. Pri zasažení ocí

• ihned vyplachujte oci proudem tekoucí vody, rozevrete ocní vícka (treba i násilím); pokud má
postižený kontaktní cocky, neprodlene je vyjmete. V žádném prípade neprovádejte neutralizaci!

• výplach provádejte 10-30 minut od vnitrního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko.
• podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistete co nejrychleji lékarské, pokud možno

odborné ošetrenÍ.

• k vyšetrení musí být odeslán každý i v prípade malého zasaženÍ.

2.3. Pri styku s kuží
• ihned svlecte potrísnené šatstvo; pred mytím nebo v jeho prubehu sundejte prstýnky, hodinky,

náramky, jsou-li v místech zasažení kuže
• zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut;

nepoužívejte kartác, mýdlo ani neutralizacní roztoky.
• poleptané cásti kuže prekryjte sterilním obvazem, na kuži nepoužívejte masti ani jiná léciva
• poškozeného prikryjte, aby neprochladl
• podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistete lékarské ošetrení

2.4. Pri požití
• NEVYVOLÁ VEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpecí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí

perforace jícnu i žaludku!
• OKAMŽiTE VYPLÁCHNETE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody

ke zmírnení tepelného úcinku žíraviny
Vzhledem k témer okamžitému úcinku na sliznice je vhodnejší rychle podat vodu z vodovodu a
nezdržovat se shánením vychlazených tekutin - s každou minutou prodlevy se stav sliznice
nenapravitelne poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se muže uvolnovat
plynný oxid uhlicitý. Vetší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a
prípadné vdechnutí žíravin do plic).

• k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom prípade
nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.

• NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (zacernení zpusobí obtížnejší vyšetrení stavu sliznice zažívacího
traktu a u kyselin a louhu nemá príznivý úcinek J.

• nepodávejte žádné jídlo
• nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvedomí, nebo má-li krece
• podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistete co nejrychleji lékarské ošetrení

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydání: 10.9.2010, verze C. 1
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v
OKAPOX F/K, SLOZKA B

R vety:

R 34 Zpusobuje poleptání.

OZNACOVÁNÍ

R 43 Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.

C

S vety:S 1/2Uchovávejte uzamcené a mimo dosah detí.
S 26

Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a
c::::f vyhledejte lékarskou pomoc.I:::a &

&

&
S 36/37/39

Používejte vhodný ochranný odev, ochranné.•~
rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.

S 45
V prípade nehody, nebo necítíte-li se dobre, okamžite

vyhledejte lékarskou pomoc (je-li možno, ukažte toto oznacení).Popis chemikálie a toxikologické informaceTužidlo dvousložkového epoxidového systému. Zlutavá kapalina na bázi organických aminu, alkalická.Žíravá, leptavé úcinky se zvyšují zahríváním. Má destruktivní úcinky na živé tkáne, muže zpusobitpoleptání sliznice zažívacího traktu, ocí, aerosoly mohou podráždit nebo poleptat sliznice dýchacíchorgánu. Pri styku s kuží podráždení, pri opakovaném nebo dlouhodobém styku možnost poleptání, vznikuekzému. Nebezpecí vážného poškození ocí. Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.Zásady správné manipulacePro skladování a prodei: Uchovávejte tesne uzavrené v puvodních obalech. Nezahrívejte. Zíraviny nikdyneskladujte ve vyšších patrech polic. Uchovávejte mimo dosah neslucitelných materiálu (reaguje sesilnými kyselinami, oxidacními cinidly). Neskladujte spolecne s potravinami, krmivy a nápoji. Zajistetedostatecné vetrání skladovacích prostor. Dodržujte bežná pravidla bezpecnosti a ochrany zdraví pri prácis nebezpecnými chemikáliemi.Pro aplikaci: Dodržujte pokyny k používání! Pri práci nejezte, nepijte a nekurte. Zajistete dostatecnévetrání, zabrante jakémukoliv prímému styku s výrobkem. Nevdechujte páry. Vždy si pri každém prerušenípráce umyjte ruce teplou vodou.Osobní ochranné prostredkyZa normálních okolností není pro skladování a prodej nutno používat OOPP, pri aplikaci zajistetedostatecné vetrání, používejte ochranné rukavice odolné vuci žíravinám, ochranné brýle a pracovní odev.Ochrana životního prostredíLátka je vzhledem k žíravým úcinkum škodlivá pro vodní organismy - zabrante úniku do kanalizace apovrchových nebo podzemních vod. V prípade rozsáhlého havarijního úniku okamžite ohlásit príslušnýmorgánum státní správy, popr. správci vodního toku.Likvidace havarijních stavuÚnik

Pri havárii používejte OOPP. Zabrante úniku do kanalizace, vodních toku nebo životního

látky

prostredí. Zabrante tvorbe a šírení par, zajistete dostatecné vetrání kontaminovaných prostor.

Pri porušení obalu orientujte obal tak, aby k dalšímu úniku již nedocházelo.Požár
Horlavina IV. trídy. Používejte vodní mlhu, oxid uhlicitý, penová nebo prášková hasiva. Pri

spalování se mohou uvolnovat toxické a žíravé plyny a dýmy - nevdechujte zplodiny horení.

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydání: 10.9.2010, verze C. I
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OKAPOX GF - M, SLOŽKA B

N

c

OZNACOVÁNÍ

R vety: IR 21/22 Zdraví škodlivý pri styku s kuží a pri požití.
R 34 Zpusobuje poleptání.

R 43 Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, muže vyvolat dlouhodobe

nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.
R 62 Možné nebezpecí poškození reprodukcní schopnosti.

R 63 Možné nebezpecí poškození plodu v tele matky.

S vety: I S 26 Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a
vyhledejte lékarskou pomoc.

S 29/35 Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být

zneškodneny bezpecným zpusobem.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a

ochranné brýle nebo oblicejový štít.

S 45 V prípade nehody, nebo necítíte-li se dobre, okamžite vyhledejte
lékarskou pomoc (je-li možno, ukažte toto oznacení).

S 51 Používejte v dobre vetraných prostorách

S 61 Zabrante uvolnení do životního prostredí. Viz speciální pokyny

nebo bezpecnostní listy.

Popis chemikálie a toxikologické informace

Tužidlo dvousložkového epoxidového systému. Bezbarvá kapalina na bázi nonylfenolu a organických

aminu, alkalická. Leptavé úcinky se zvyšují zahríváním. Destruktivní úcinky na tkáne, muže zpusobit

poleptání sliznice zažívacího traktu, ocí, aerosoly mohou dráždit/leptat sliznice dýchacích cest. Pri styku s

kuží podráždení, pri opakovaném/dlouhodobém styku možnost poleptání, vznik ekzému. Toxická pro

reprodukci, kat. 3. Zdraví škodlivá pri styku s kuží a pri požití. Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.

Zásady správné manipulace

Pro skladování a prodei: Uchovávejte tesne uzavrené v puvodních obalech. Nezahrívejte. Nikdy

neskladujte ve výškách. Uchovávejte mimo dosah neslucitelných materiálu (reaguje se silnými kyselinami,

oxidacními cinidly). Neskladujte spolecne s potravinami, krmivy a nápoji. Zajistete dostatecné vetrání.

Dodržujte pravidla bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci s nebezpecnými chemikáliemi.

Pro aplikaci: Dodržujte pokyny k používání! Pri práci nejezte, nepijte a nekurte. Zajistete dostatecné

vetrání, zabrante jakémukoliv prímému styku s výrobkem. Nevdechujte páry. Vždy si umyjte ruce.

Osobní ochranné prostredky

Za normálních okolností není pro skladování a prodej nutno používat OOPP, pri aplikaci zajistete

dostatecné vetrání, používejte ochranné rukavice odolné vuci žíravinám, ochranné brýle a pracovní odev.

Ochrana životního prostredí

Vysoce toxická pro vodní organismy - zabrante úniku do kanalizace a povrchových nebo podzemních vod.

V prípade havarijního úniku okamžite ohlásit príslušným orgánum státní správy, popr. správci vodního
toku.

Likvidace havarijních stavu

Únik Pri havárii používejte OOPP. Zabrante úniku do kanalizace, vodních toku nebo životního

látky prostredí. Zabrante tvorbe a šírení par, zajistete dostatecné vetrání kontaminovaných prostor.
Pri porušení obalu orientujte obal tak, aby k dalšímu úniku již nedocházelo.

Požár I Horlavina IV. trídy. Používejte vodní mlhu, oxid uhlicitý, penová nebo prášková hasiva. Pri
spalování se mohou uvolnovat toxické a žíravé plyny a dýmy - nevdechujte zplodiny horení.

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydáni: 10.9.2010, verze C. 1
Zpracoval: ChemEko podniková ekologie spol. s r.o.
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OKAPOX GF, SLOZKA B
R vety:

R34Zpusobuje poleptání.

OZNACOVÁNÍ

R37Dráždí dýchací orgány.
R43

Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.
R62

Možné nebezpecí poškození reprodukcní schopnosti.
C 8 vety:

8 24/25Zamezte styku s kuží a ocima.
~

826Pri zasažení ocí okamžite dukladne vypláchnete vodou a
~ 6 vyhledejte lékarskou pomoc.6

6.•~
828Pri styku s kuží okamžite omyjte velkým množstvím vody a

mýdla.835
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodneny

bezpecným zpusobem.836/37/39
Používejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice

a ochranné brýle nebo oblicejový štít.845
V prípade nehody, nebo necítíte-li se dobre, okamžite

vyhledejte lékarskou pomoc Ue-li možno, ukažte toto oznacení).Popis chemikálie a toxikologické informaceTužidlo dvousložkového epoxidového systému. Bezbarvá kapalina na bázi bisfenolu A a

organických
aminu, alkalická. Žíravá, leptavé úcinky se zvyšují zahríváním. Má destruktivní úcinky na živé tkáne,muže zpusobit poleptání sliznice zažívacího traktu, ocí, aerosoly mohou podráždit nebo poleptat sliznicedýchacích orgánu. Pri styku s kuží podráždení, pri opakovaném nebo dlouhodobém styku možnostpoleptání, vzniku ekzému. Nebezpecí vážného poškození ocí.

Dráždí dýchací orgány. Muže vyvolat

senzibilizaci pri styku s kuží. Muže vyvolat senzibilizaci pri styku s kuží.Zásady správné manipulacePro skladovánía prodei: Uchovávejte tesne uzavrené v puvodních obalech. Nezahrívejte. Žíraviny nikdyneskladujte ve vyšších patrech polic. Uchovávejte mimo dosah neslucitelných materiálu (silné kyseliny,oxidacní cinidla). Neskladujte spolecne s potravinami, krmivy a nápoji. Zajistete dostatecné vetrání.Dodržujte bežná pravidla bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci s nebezpecnými chemikáliemi.Pro aplikaci: Dodržujte pokyny k používání! Pri práci nejezte, nepijte a nekurte. Zajistete dostatecnévetrání, zabrante jakémukoliv prímému styku s výrobkem. Nevdechujte páry. Vždy si pri každém prerušenípráce umyjte ruce teplou vodou.Osobní ochranné prostredkyZa normálních okolností není pro skladování a prodej nutno používat OOPP, pri aplikaci zajistetedostatecné vetrání, používejte ochranné rukavice odolné vuci žíravinám, ochranné brýle a pracovní odev.Ochrana životního prostredíLátka je vzhledem k žíravým úcinkum škodlivá pro vodní organismy - zabrante úniku do kanalizace apovrchových nebo podzemních vod. V prípade rozsáhlého havarijního úniku okamžite ohlásit príslušnýmorgánum státní správy, popr. správci vodního toku.Likvidace havarijních stavuÚnik
Pri havárii používejte OOPP. Zabrante úniku do kanalizace, vodních toku nebo životního

látky
prostredí. Zabrante tvorbe a šírení par, zajistete dostatecné vetrání kontaminovaných prostor.

Pri porušení obalu orientujte obal tak, aby k dalšímu úniku již nedocházelo.Požár
Horlavina IV. trídy. Používejte vodní mlhu, oxid uhlicitý, penová nebo prášková hasiva. Pri

spalování se mohou uvolnovat toxické a žíravé plyny a dýmy - nevdechujte zplodiny horení.

Pravidla vydává spolecnost KIESEL, s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle
Datum vydáni: 10.9.2010, verze C. I
Zpracoval: ChemEko podniková ekologie spol. s r.o.
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