
PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S
NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A

SMĚSMI
podle zákona č. 258/2000 Sb.

GO! WC GEL Fresh Active
Pracoviště ALTER, s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, 500 03

Použití směsi Tekutý čisticí prostředek na odstranění rzi a vodního kamene, narušuje a odstraňuje zastaralé
usazeniny, nečistoty, rez a vodní kámen. Produkt je určen pro prodej spotřebiteli i pro
odborné/průmyslové použití.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik

minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. 

Zacházení a skladování

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví.
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle se běžně nevyžadují. Doporučují se při manipulaci, tam kde je nebezpečí

potřísnění nebo vystříknutí (EN 166).

Ochrana kůže: Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu používejte ochranné rukavice.

Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití se nevyžaduje.

Postup při nehodě

Vhodná hasiva: Hasiva přizpůsobte okolí požáru.

Nevhodná hasiva: Přímý proud vody - mohlo by dojít k rozšíření požáru.

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování
nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody.

Pokyny pro první pomoc

Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má

postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.

Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace, například u

saponátů a dalších látek vytvářejících pěnu.

Důležitá telefonní čísla

155 rychlá záchranná služba 150 hasiči

112 naléhavé případy


