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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název: SATUR tablety do pisoáru 
 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Čisticí a dezodorační prostředek. 
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Název společnosti: ALTER, s.r.o. 
Místo podnikání: Vavákova 963, 500 03  Hradec Králové, Česká republika 
Telefon: +420 495 545 004 
Fax: +420 495 545 004 
Kontaktní osoba: Ondřej Veselý 
Email: ondrej.vesely@alter-hk.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Telefon: +420 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 
 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý. 
Specifikace účinků: dráždí kůži (R38); nebezpečí vážného poškození očí (R41). Při náhodném požití se 
může projevit dráždivý účinek na sliznice dutiny ústní a zažívacího traktu. 
 
2.2 Prvky označení 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 Xi 

  
 DRÁŽDIVÝ 

Standardní věty o nebezpečnosti (R-věty) 
R 38 Dráždí kůži 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

 

2.3. Další nebezpečnost 

Přípravek je dráždivý, dráždí oči a kůži. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo 
vPvB. 

 

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky / 3.2 Směsi 

mailto:ondrej.vesely@alter-hk.cz
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Název Obsah v % Číslo CAS Číslo ES 
Klasifikace podle 

DSD 
Klasifikace podle CLP 

Benzensulfonová kyselina, C10-
13-alkylderiváty, sodné soli; 
Alkylbenzensulfonan sodný 

15 - 20 68411-30-3 270-115-0 
Xn;R22 
Xi;R38 
Xi;R41 

není známa 

Amidy, kokos,N-(hydroxyethyl); 
Monoethanolamid kyseliny 
kokosové; Cocamide MEA 

< 5 68140-00-1 268-770-2 Xi; R41 není známa 

Toluensulfonan sodný / Natrium- 
toluensulfonat 

< 5 12068-03-0 235-088-1 Xi; R41 není známa 

Sulfonové kyseliny, C13-17-
sek.alkan, sodné soli 

<5 85711-69-9 288-330-3 
Xi;R38 
Xi;R41 

není známa 

Parfémová kompozice <5 směs Neuvádí se 

Xn;R65 
Xi;R38 
Xi;R43 

N R 51/35 

není známa 

 
Plné znění uvedených R vět a H vět naleznete v oddíle 16. 

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 

4.1 Popis první pomoci 
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. 
 
Při nadýchání 
Zdravotní obtíže velmi nepravděpodobné. 
 
Při styku s kůží 
Odstraňte znečištěný oděv. Kůži omyjte mýdlem a vodou. Podrážděná místa ošetřete vhodným 
reparačním krémem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při zasažení očí 
Je nutné vyjmout kontaktní čočky. Oči proplachujte čistou vodou po dobu alespoň 15 minut tak, aby se 
dostala i pod obě víčka. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při požití 
Postiženého umístit v klidu, ihned vypláchnout ústa velkým množství vody a nechat vypít asi 0,5 litru 
vlažné vody. Nevyvolávat zvracení. Přetrvávají-li potíže, vyhledat lékařskou pomoc. 
 

 
4.2 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Odborná lékařská pomoc: není nutná 
 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva 
Přípravek není hořlavý. Podle charakteru okolí použít celistvý nebo tříštěný vodní proud, prášek, pěnu. 
 
Nevhodná hasiva 
Ostrý vodní proud. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Není pravděpodobné. 

 
5.3 Pokyny pro hasiče 
Izolační dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
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6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Zabránit přímému delšímu kontaktu navlhčené hmoty nebo silně koncentrovaného roztoku přípravku              
s kůží a očima. Při vzniku koncentrovaných roztoků jímat materiálem, který adsorbuje kapaliny. Použít 
ochranné rukavice a ochranný štít/brýle. 
Nevdechovat páry a zplodiny uvolňované z přehřátého produktu. Pro únik ze zamořeného prostoru 
použijte masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Vykažte z místa všechny osoby, které se 
nepodílejí na záchranných pracích. Postupujte podle pokynů obsažených v bodech č. 7 a 8. 
 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Doporučujeme zabránit, aby 
koncentrovaný roztok přípravku ve velkých množstvích pronikl do kanalizace, povrchových a spodních 
vod, půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při úniku velkých množství 
zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí nebo inspektorátem 
ČIŽP. 
Tuhou hmotu mechanicky shromáždit v uzavřených, označených nádobách. Při vzniku menších množství 
roztoků adsorbovat do inertního adsorbentu (písek, piliny) nebo ve vyšším ředění postupně odvádět do 
kanalizace nebo bezprostředně likvidovat dle bodu 13. 
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Produkt shromáždit mechanicky. Pokud došlo k rozpuštění, roztok přípravku bezpečně odčerpat, zbytky   
jímat adsorpčním materiálem (písek, dřevěné piliny, zemina) a v uzavřených, označených nádobách 
předat k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona. Malá množství lze odstranit nasákavým 
materiálem (setřít hadrem) a ten pak odpovídajícím způsobem zlikvidovat či vyprat. 
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Ostatní v oddílech 8 a 13. 
 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Používejte ochranné pracovní pomůcky (viz. oddíl 8) dle charakteru práce, abyste zabránili přímému 
kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání 
pracoviště. 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Přípravek skladujte v čistých, před vnějšími vlivy chráněných skladech v originálních řádně uzavřených 
obalech při teplotě od 5°C do 30°C. Přípravek je hygroskopický, chraňte před vlivem vlhkosti. 
 
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

    Není uvedeno. 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 

8.1 Kontrolní parametry 
Přípravek neobsahuje složky s limity pro pracovní prostředí. 

 
Doporučené monitorovací postupy 
Není specifikováno. 
 
8.2 Omezování expozice 
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8.2.1 Vhodné technické kontroly 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s 
chemickými látkami.  
 
8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
Při trvalé manipulaci s nezabalenenou hmotou nejíst, nepít a nekouřit. Používejte ochranné pracovní 
prostředky. 
 
a) Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle v případě rizika vniknutí do očí. 
b) Ochrana kůže 

Ochrana rukou Při dlouhodobém používání přípravku používejte vhodné rukavice. Po 
použití přípravku je doporučeno ošetřit ruce vhodným regeneračním 
krémem. 

Jiná ochrana Ochranný pracovní oděv. 
c) Ochrana dýchacích cest Nevyžaduje se. 
 
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, 
půdy a kanalizace. 

 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Skupenství: pevné, hmota voskovitého charakteru 
Barva: zelená nebo modrá 
Zápach: charakteristický po použitém parfému 
pH (při 20°C): 0,5-0,8 (1% roztok) 
 
9.2 Další informace 
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):   nestanovena 
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):          neaplikovatelné 
Bod vzplanutí (°C):                                   nestanoven 
Bod hoření (°C):                                      nestanoven  
Teplota vznícení: (°C):                            > 450 
Samozápalnost:                                      nehořlavý 
Výbušné vlastnosti:                                není výbušný       
Oxidační vlastnosti:                                nevykazuje 
Tenze par:                                              neaplikovatelné  
Hustota (při 20°C) – ve vodě:                 rozpustný 
Rozpustnosti v tucích (při 20°C):            nestanoveno 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  neaplikovatelné 
Vislozita:                                                  neaplikovatelné 
Hustota par:                                            nestanoveno 
Rychlost odpařování:                              neaplikovatelné  

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
 

10.1 Reaktivita 
Údaje nejsou k dispozici. 
 
10.2 Chemická stabilita 
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 
 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy. 
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10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Uchovávejte při teplotě nižší než 50°C. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s 
vlhkostí a s kapalinami.  

 
10.5 Neslučitelné materiály 
Údaje nejsou k dispozici. 

 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Údaje nejsou k dispozici. 
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 
Akutní toxicita 
Přípravek nebyl testován. 
 
Dráždivost a žíravost 
Produkt dráždí kůži, nebezpečí vážného poškození očí. 
 
Senzibilizace 
Produkt není klasifikován jako senzibilizující. 
 
Toxicita pro opakované dávky 
Přípravek nebyl testován. 
 
Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci 
Produkt není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani jako toxický pro reprodukci. 
 
Symptomy a účinky 
Při dlouhodobém kontaktu přípravku s pokožkou může dojít k jejímu podráždění. Při vniknutí do očí 
přípravek vyvolává podráždění. 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

12.1 Toxicita 
Přípravek nebyl testován. 
 
12.2 Persistence a rozložitelnost 
Pro přípravek nebyla rozložitelnost stanovena, rozložitelnost povrchově aktivních složek je >60% 
BOD/COD, příp. >70% DOC (metoda OECD 301). Povrchově aktivní složky splňují kriteria biologické 
rozložitelnosti podle nařízení č. 648/2004/ES ve znění nař. 907/2006/ES o detergentech. 
 
12.3 Bioakumulační potenciál 
Přípravek nebyl testován. 
 
12.4 Mobilita v půdě 
Přípravek nebyl testován. 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Přípravek nebyl testován. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení životního prostředí. 
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi 
Malá množství nepoužitého přípravku úplně rozpustit v dostatečném množství vody na silně zředěný 
roztok a spláchnout do kanalizace. Větší množství přípravku nebo jeho silně koncentrované roztoky 
neukládat společně se směsným odpadem, zabránit úniku do povrchových nebo spodních vod a 
kanalizace a neskladovat na volných skládkách. Zneškodnit jako nebezpečný odpad v zařízení ke 
zneškodnění nebezpečného odpadu, povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovna nebezpečných 
odpadů). 
 

 
Informace o zařazení podle Katalogu odpadů – použitý produkt a zbytky 
16 03 05 N 
 
Informace o zařazení podle Katalogu odpadů – znečištěné obaly 
15 01 10 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Nebezpečný odpad. 
 
Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů 
Zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Kontaminované obaly je nutné zcela vyprázdnit nebo je nutné s nimi zacházet jako se samotným 
přípravkem. Vyprázdněné a vypláchnuté obaly uložte do tříděného odpadu (plasty). 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
14.1 Číslo OSN (UN číslo) 
Neaplikovatelné. 
 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 
Neaplikovatelné. 
 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
Neaplikovatelné. 
 
14.4 Obalová skupina 
Neaplikovatelné. 
 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
Není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 
 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů. Přepravovat při teplotách +5° až +30°C  
v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí, vlhkostí, nárazy a 
pády. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.  
 
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
Neaplikovatelné. 
 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 
 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
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Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti. 
 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Ochrana osob: 
- Zákoník práce 
- Zákon o ochraně veřejného zdraví 
- Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 

vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
- Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky 
 
Ochrana životního prostředí: 
- Zákon o ochraně ovzduší 
- Zákon o odpadech 
- Zákon o vodách 
 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti. 
 

16. DALŠÍ INFORMACE 
 

Seznam použitých symbolů a R-vět v plném znění, na něž je uveden odkaz v bodech 2 a 3 
bezpečnostního listu: 
 
Plné znění R-vět použitých v oddílech 2 a 3 
R22 Zdraví škodlivý při požití 
R38 Dráždí kůži.  
R41 Nebezpečí vážného poškození očí  
R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží 
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat poškození plic 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
 
Plné znění H-vět použitých v oddíle 3 
 
 

Změny oproti předchozí verzi 
Celková revize formátu bezpečnostního listu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ve znění Opravy ze dne 29. května 2007, Přílohy II. 
 
Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí, popisují látku/směs s ohledem na bezpečnost 
a nemohou být pokládány za garantované hodnoty. 


