
Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí  
při práci s chemickými látkami a směsmi 

(dle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 
 

Žíravé chemické látky a směsi  
 používáné pro úklid a k čištění odpadu na pracovišti 

Organizace:  
COOP družstvo Velké Meziříčí 
Družstevní 1173/2 
594 01 Velké Meziříčí  
IČ: 00032344  
Pro pracoviště:  
prodejní jednotky COOP  
Velké Meziříčí 
 

Charakteristika: 
Domestos (5% chlornan sodný, 2% hydroxid sodný) – Tekutý čistící a dezinfekční přípravek, žlutá 
parfémovaná kapalina 
Savo PRIM (5% chlornan sodný, 2% hydroxid sodný) – Tekutý čistící a dezinfekční přípravek, žlutá 
kapalina 
Hydroxid sodný (98% Hydroxid sodný) –   Pevný, kuličky k čištění odpadu, bílý bez zápachu 
Kyselina sírová (96 8% Kyselina sírová) – Tekutý dezinfekční přípravek, bezbarvá bez zápachu  

Datum zpracování: 1.9.2017 
 
Vypracovala:  Ilona Röderová 
Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 
 
 

 

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI 
Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H – věty): 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
 
Domestos Skin Corr. 1  
Savo PRIM Skin Coor. 1 
Hydroxid sodný Skin Coor. 1A 
Kyselina sírová Skin Coor. 1A 

Výstražný symbol: GHS05  

Korozivní a žíravé látky 
            (Nařízení (ES) c.1272/2008) 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, NAKLÁDÁNÍ A SKLADOVÁNÍ 
Zacházení: 
Produkty používejte se správnou pracovní hygienou a ochranou zdraví při práci. Při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte 
a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zdroj pitné vody se nachází na sociálním zařízení každé prodejny nebo v umyvárně prodejny. 
Nutno zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi. Nevdechovat výpary! 
 
Nakládání  (P-věty) : 
P280  Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle/ štít, ochranný oděv, ochranné rukavice)  
P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré konatminované čási oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávajte zvracení.  
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.                                                                                                                       
 
Skladování: 
Prostor pro skladování je - Úklidová místnost prodejny 
Skladování zajištěno v těsně uzavřených obalech na suchém chladném místě, chráněno před světlem. 
Skladovat v originálních obalech výrobce! Nepřelévat do jiných obalů. 
Nádoby nesmí být z hliníku, cínu nebo zinku. Zabránit dlouhodoobé nebo opakované expozici. 
 

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 

 
 

 

 

 

 

 

Lékárnička :  
Dostupná na každé prodejně v kanceláři u vedoucího pracovníka - odpovědná osoba za její doplňování. 
Pro poskytnutí první pomoci použít lékárničku umístěnou na pracovišti. Při zdravotních potížích uvědomit lékaře a poskytnout 
veškeré informace. 
 
Při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na stranu, udržovat jej v klidu. V případě 
zástavy dýchání, provádět umělé dýchání. Okamžitě volejte lékaře! 
Při styku s kůží: Odstranit kontaminované součásti oděvu, kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým 
množstvím vlažné vody. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem. Okamžitě volejte lékaře! 
Při styku s okem: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vhledejte a 
odstraňte kontaktní čočky. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Okamžitě volejte lékaře! 
Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, nevyvolávat zvracení, dejte vypít max. 2dcl chladné vody ke zmírnění účinku 
žíraviny, nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě volejte lékaře! 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
  155 Rychlá záchranná služba        158 Policie ČR      150 Hasiči      112  Integrovaný záchranný systém 
 
 

CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ 
Při požáru: Používat vhodné hasící prostředky : vodní mlha, hasící prášek, hasící pěna, CO2. 
Při úniku: Používat osobní ochanné prostředky – zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničení úniku, utěsnění 
trhlin, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě 
úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (sypký či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako 
nebezpečný odpad. 
 
Lékař PLS pro organizaci:                      Toxikologické informační středisko:            Odpovědný zástupce za organizaci: 
MUDr. Hladíková Marta                             + 420 224 919 293, +420 224 915 402             Martina Homolová – vedoucí inspektorka PJ 
U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí                                                                                          Kontakt: 777 778 209, 566 503 855 
Kontakt: 723 745 725, 566 524 270                                                                                     e-mail: homolova@coopvelmez.cz 



 


