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1.    Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku   
1.1.  Identifikace látky nebo přípravku:             Suprachlor BT 
1.2.  Použití látky nebo přípravku:                    Chlórový dezinfekční  a čistící prostředek 
1.3.  Identifikace společnosti nebo podniku:      
        Jméno/obchodní jméno:                             Atani s.r.o.,  
        Sídlo (místo podnikání) výrobce:              Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
        Identifikační čísla:                                      IČO  31 381 481 
        Telefon/fax:                                                00421263834665,  00421263835902 
1.4.  Identifikace dovozce/distributora:                 
        Jméno/obchodní jméno:                       Mika s r.o.    
        Sídlo (místo podnikání) :                            Na Burni 1985/2, 
                                                                            710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ČR 
        Identifikační číslo:                                       IČO:49282476 
        Telefon/fax:                                                  069/6242170,  069/6243969 
        Nouzové telefonní číslo v ČR:                     069/6242170                           
1.5. Telefonní číslo pro naléhavé situace, nepřetržitě  224  919 293 nebo 224  915 402                                    

Adresa:  Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS),  Na Bojišti 1, 128 08  Praha  
     

 
2. Identifikace rizik                        
2.1.  Klasifikace látky nebo přípravku 
      Látka nebo přípravek je klasifikován jako nebezpečný (ano/ne): ANO        

        Symbol nebezpečí                                                                                                               

                                               
Xi – dráždivý        Xn –Zdraví škodlivý         N – Nebezpečný  
                                                                        pro životní prostředí  
      R-věty              R 22,31,36/37,50/53 
      S-věty               S 2,8,26,41,46,60,61 
2.2.  Nepříznivá fyzikální-chemické účinky, účinky pro zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a   
        možným nevhodným použitím: 
        Přípravek je nebezpečný pro zdraví člověka. Koncentrovaný dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Zvlášť  
        nebezpečný po požití.  Může být nebezpečný pro vodu. Neaplikovat v kyselém  prostředí, nebezpečí uvolňování  
        chloru. 
2.3.  Jiná rizika nebo účinky na životní prostředí: Nejsou známa. 
 
 
3. Složení nebo informace o složkách 
3.1.  Chemická charakteristika přípravku:  Přípravek na báze chlóru. 
3.2.  Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním  
        ovzduší: 
 
             Chemický název               Obsah v %             Čísla CAS                             Výstražní symbol nebezpečnosti 
                                                                      EINECS                                a čísla R-vět a S-vět čisté látky: 
                                                                                      Indexové č. v ES 
                                                                        
      dichlórizokyanurát sodný      15 < c < 25              51580-86-0                           R 22-31-36/37-50/53 
      dihydrát                                                                  220-767-7                             S 2-8-26-41-60-61       
                                                                                      613-030-01-7                        
 
      dodecylbenzensulfonan sodný    1-4%                   25155-30-0                                                    
                                                                                      246-684-4 
                                                                                      
      uhličitan sodný, bezvodý        40 < c < 50             497-19-8                                R 36 
                                                                                      207-838-8                              S 2-22-26 
      Další informace: Plné znění R vět  všech komponent přípravku jsou uvedena v kapitole 16. 
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4.   Pokyny pro první pomoc                                     
       Všeobecné pokyny:  V případe zdravotních obtíží vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte informace z této 
       Karty bezpečnostních údajů.        
       Při nadýchaní:    Přeneste osobu na čerstvý vzduch. Podle celkových příznaků přivolejte lékařskou pomoc.         
       Při styku s kůží: Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části umyjte mýdlem a vodou. V případe 
       podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 
       Při zasažení očí: Je nutné si vybrat kontaktní čočky. Důkladně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu  
       15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. 
       Při požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, je-li postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. V každém případě 
       vyhledejte lékařské ošetření.          
       Další údaje:  Platí všeobecní pravidla první pomoci.  
5.   Opatření pro zdolávání požáru                                     
      Vhodná hasiva: Vodní mlha, rozstřikovaný vodní proud 
      Nevhodná hasiva:  Práškové hasicí prostředky.                              
      Zvláštní nebezpečí: Po zapálení může hořet a uvolňovat škodlivé plyny obsahující chlór a chloridy dusíku  
      nebezpečí výbuchu!       
      Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochranný oděv a dýchací masky. 
      Další údaje: Neuvedeno               

 
6.   Opatření v případě náhodného úniku                            
      Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Zabraňte styku s očima, pokožkou nebo oděvem. Používejte ochranné  
      pomůcky na obličej a  ruce. Zamezte nadýchaní prachu a dýmu.                     
      Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Přípravek skladujte mimo kanalizace, odpadních vod, vodních 
      zdrojů. Nekontaminujte vodu, potraviny a krmiva nesprávným skladováním nebo likvidací.  
      Doporučené metody čištění a zneškodnění:  Každé znečištěné místo musí být co nejdříve očištěno. Nepřidávejte vodu 
      k tomuto materiálu. Zneškodňujte podle bodu 13. 
      Další údaje: Neuvádí se. 
 
7.   Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1 Pokyny pro nakládání: Dodržujte všeobecní pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými přípravky.  
       Používejte vhodné ochranní prostředky. 
7.2 Pokyny pro skladování: Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na suchém, dobře větraném místě.  
      Chraňte před přímým slunečním světlem. Teplota skladování je -5 až +30°C. Vhodné materiály a obaly jsou  
       polyetylen, polypropylen, upravený papír. 
 
 8.   Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky 
 8.1. Technická opatření: Zodpovídající větrání, případně místní ventilace a dobré běžné odsávání.  
 8.2. Kontrolní parametry – NPHV: 
        (Nejvyšší přípustné hodnoty vystavení) 
       

Chemický název Obsah            (v hmot.%) Číslo CAS Najvyšší  prípustná 
hodnota vystavení NPHV 

dichlóroizokyanurát sodný < 25 51580-86-0 3 [mg.m3] 
uhličitany alkálií < 50 497-19-8 8 [mg.m3] 

 
                                                                                                                     
 8.3.Osobní ochranné pracovní prostředky:  
       Ochrana dýchacích orgánů: V případe potřeby použijte  respirátor s příslušným filtrem. 
       Ochrana očí: V případe nutnosti použijte ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít.                         
       Ochrana rukou: Při dlouhodobém používání přípravku používejte ochranné rukavice.          
       Ochrana celého těla: Běžný pracovní oděv a obuv.                   
 8.4.Další údaje: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.  
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 9.   Fyzikální a chemické vlastnosti:                                 
      Skupenství:                          Práškový materiál                                            
      Barva:                                   Bílá až mírně nažloutlá                     
      Zápach (vůně):                     Slabý chlorový zápach s ovocní arómou                                      
      Hodnota pH (1% roztoku):            9,5 až 10,5   
      Teplota (rozmezí teplot) tání:         Rozklad při 240-250°C                      
      Teplota (rozmezí teplot) varu:        Nestanovena 
      Bod vzplanutí:                                 Nestanoven 
      Hořlavost:                                        Nestanovena 
      Samozápalnost:                               Nestanovena 
      Mez výbušnosti:                              Není výbušný   
      horní (% obj.):                                 Neuvádí se                                          
      dolní (% obj.):                                  Neuvádí se                        
      Oxidační vlastnosti:                        Ano 
      Tenze par (při°C):                          Neuvádí se 
      Měrná hmotnost (při°C):                0,98 g/cm3             
      Rozpustnost (při 25°C) (g/100g H2O): 
                                - ve vodě    25 
                                - v tucích   Neuvádí se 
                       
      Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  Neuvádí se 
      Hustota par [g.l-1]:                              Neuvádí se 
      Další údaje:   Volný chlor %              9                          
            
 
10.  Stálost a reaktivita                           
10.1 Podmínky při nichž je výrobek stabilní:  Při dodržení předepsaných rozsahů teplot skladování je přípravek stabilní 
        a nedochází k jeho rozkladu.                       
10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Teplota nižší než -5°C a vyšší než +30°C, nadměrná vlhkost. 
10.3 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Lehce oxidovatelné látky. 
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: Při předepsaném způsobu použití nevznikají nebezpečné produkty. Při rozkladu  
        můžou vznikat plyny obsahující chlor. 
 

11.  Toxikologické informace 
11.1 Údaje týkající se účinné látky:                                   
     Akutní toxicita:                                                 
     LD50 , orálně, potkan                620 mg.kg-1 – slabo toxický    
     LD50 , dermálně, králík            11000 mg.kg-1 – prakticky netoxický 
11.2 Subchronická/chronická toxicita: Údaje nejsou k dispozici 
11.3 Dráždivost: Dráždí pokožku při opakované aplikaci. Dráždí spojivkové sliznice očí po jednorázové aplikaci.   
11.4 Žíravé účinky: Údaje nejsou k dispozici                                                                   
11.5 Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena, není pravděpodobná 
11.6 Narkotické účinky: Údaje nejsou k dispozici                                                                                              
11.7 Karcinogenita: Přípravek není klasifikován jako karcinogen. 
11.8 Mutagenita: Přípravek není klasifikován jako mutagen 
11.9 Toxicita pro reprodukci: Přípravek není klasifikován jako toxický pro reprodukci 
11.10 Zkušenosti u člověka: Účinná látka dráždí sliznice i pokožku. Může uvolňovat chlór s nebezpečím edemu plic. 
11.11 Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen, je hodnocen konvenční výpočtovou 
          metodou podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. 
11.12 Další údaje: Nejsou k dispozici 
 

 
12.  Ekologické informace     
12.1 Údaje týkající se účinné látky:     
     Akutní toxicita pro vodní organismy:                             
     LC50, 96 hod., ryby: 0,37 mg.l-1 
     EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Nestanovena. 
     IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Nestanovena. 
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12.2 Pohyblivost (mobilita):  
     Vzduch: Není k dispozici 
     Půda:   Nízká absorpce 
     Voda:   Rozpustné 
12.3 Stálost a odbouratelnost: Přípravek je lehce biologicky odbouratelný. 
12.4 Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena. 
     CHSK: Nestanovena. 
     BSK5: Nestanovena. 
     Třída ohrožených vod: Neuvádí se 

13.  Informace o zneškodňování 
13.1Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Odpad, který vznikl rozsypáním přípravku, je možné dále použít na  
        přípravu pracovních roztoků, popř. uložit do určené nádoby, řádně uzavřít a odvést na řízenou skládku. Při 
        zneškodňování postupujte podle platné legislativy.  
13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:                     
        Zneškodňujte v souladu s platnou legislativou. Nepoužité obaly se zneškodňují řízeným spalovacím procesem. 
13.3 Právní předpisy o odpadech v ČR: Zákon 185/2001Sb,.  odpadech  v znění pozdějších předpisů. 

14.  Informace pro přepravu:                                          
14.1 Pozemní přeprava 
     ADR/RID: Třída: Číslo/písmeno: 1 
     Výstražná tabule:  Číslo UN: 
     Poznámka: 
14.2 Vnitrozemská vodní přeprava 
     ADN/ADNR: Třída: Číslo/písmeno: 
  Kategorie: 
14.3 Námořní přeprava Třída: Číslo UN: Typ obalu: 
     IMDG: 
     Látka znečišťující moře: 
     Technický název: 
14.4 Letecká přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: 
     ICAO/IATA: 
     Technický název: 
     Poznámky: 
 
15.  Informace o  předpisech                              
15.1 Informace, které musí být podle zákona uvedeny na obalu 
Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění (č. 434/2005 Sb.), o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů a předpisů jej provádějících, na obale, etiketě apod. takto klasifikován a označen  
(plná znění R-vět a S-vět jsou uvedena v bodě 16): 
 
Symbol nebezpečí: 
 

                                               
Xi – dráždivý        Xn –Zdraví škodlivý         N – Nebezpečný  
                                                                        pro životní prostředí  
Nebezpečné látky:  
dichlórizokyanurát sodný dihydrát ( CAS:51580-86-0),  dodecylbenzensulfonan sodný (CAS: 25155-30-0) 
uhličitan sodný, bezvodý  (CAS: 497-19-8)                                                                                   
                                                                                         
      R-věty              R 22,31,36/37,50/53 
      S-věty               S 2,8,26,41,46,60,61 
 
Pokyny pro předlékařskou první pomoc u přípravků určených pro prodej v maloobchodě (§ 21 odst. 5 zákona 356/2003 ).  
Plná znění R-vět a S-vět jsou uvedena v bodě 16.  
15.2 Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Neuvedeno 
15.3 Právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí: 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v úplném znění zákona 434/2005 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)ve znění  
pozdějších předpisů, zákon č 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých  
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souvisejících zákonů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. (poslední novela zákon  
č. 260/2001 Sb.), Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdrav zaměstnanců při práci. Vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik 
existujících látek, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 týkající se dovozu nebezpečných chemických látek, Rozhodnutí 
rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj č.C(81)30/Final o vzájemném uznávání údajů o hodnocení nebezpečnosti chemických 
látek, Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných  
látek, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Rady 76/796/EHS 
o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve 
znění pozdějších předpisů, Směrnice Rady 87/18/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se aplikace zásad správné 
laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkoušení chemických látek, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Rady 88/320/EHS o 
inspekci a ověřování správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších předpisů 
 Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a přípravkům:  
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 , o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 100/2001Sb 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog  
odpadů). Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Zákon 521/2002 Sb., kterým se mění zákon  
76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a  
zákon 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a změně některých zákonů a vládní nařízení 63/2003 Sb. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 Požární předpisy: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. (Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak  
vyplývá z pozdějších změn, bylo vyhlášeno pod č. 67/2001 Sb.) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

16. Další informace 
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské 
prohlídky, doporučené použitípřípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): 
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 
Plná znění R-vět a S-vět komponent přípravku, uvedených v bodech 2 a 3 a 15 bezpečnostního listu 
  
    R-věty:             R 22:      Zdraví škodlivý při požití 
                              R 31:      Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 
                              R 36/37  Dráždí oči a dýchací orgány  
                              R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním  
                                             prostředí 
     S-věty:             S 2:        Uchovávejte mimo dosah dětí 
                              S 8:        Uchovávejte obal suchý 
                              S 22:      Nevdechujte prach 
                              S 26:      Při zasažení očí okamžitě důkladně. Vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc      
                              S 41:     V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy  
                              S 46       Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
                              S 60       Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný 
                              S 61       Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. název 
 
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce popř. dovozce. Seznam 2005. Dále 
toxikologické databáze: International Chemical Safety Cards (ICSCs), TOXNET, ESIS. Dále byly použity firemní a jiné 
databáze např.: SIGMA-ALDRICH za roky 2007 – 2008. 
Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajistění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního  
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platními právními 
 předpisy. Nemohou být pobvažovány za záruku vhodnodsti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
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