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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P�ÍPRAVKU A SPOLE�NOSTI NEBO PODNIKU 
 
1.1 Identifikace látky nebo p�ípravku 
 

Název: BIOVAN MAX 
�íslo CAS: 
�íslo ES (EINECS): 
Další název látky: 

 
1.2 Použití látky nebo p�ípravku 
 

P�ípravek na mytí nádobí. 
 
1.3 Identifikace spole�nosti nebo podniku 
 

Výrobce 
 

Jméno nebo obchodní jméno: Alter, s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo:  Okružní 1144 

500 03  Hradec Králové 
�eská republika 

Telefon:    +420 495 545 004 
Fax:     +420 495 545 004 
Internetové stránky:   www.alter-hk.cz 
Kontaktní osoba:   Ond�ej Veselý 
Email:    ondrej.vesely@alter-hk.cz 

 
1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé situace 

 
00420 / 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 

 

2. IDENTIFIKACE RIZIK 
 

Klasifikace látky nebo p�ípravku podle zákona 
 
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky  
Ozna�ení nebezpe�nosti: není nebezpe�ný 
 
Klasifikace: 
Produkt není klasifikován jako nebezpe�ný. 
 
Zvláštní upozorn�ní na nebezpe�í pro �lov�ka a životní prost�edí 
Nejsou známa. 

 

3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
P�ípravek obsahuje tyto nebezpe�né látky: 
 

Název Obsah v % �íslo CAS �íslo ES 
Výstražný symbol 

nebezpe�nosti R-v�ty 

Polyetoxyetyldodecylsulfát 
sodný < 10% 9004-82-4 - Xi 36/38 

Alkylbenzensulfonát sodný < 5% 85117-50-6 285-600-2 Xi 36/38 

Plné zn�ní R-v�t najdete v odstavci 16. 
 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
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Všeobecné pokyny 
Ve všech p�ípadech, kdy si nejste jisti nebo kdy p�etrvávají symptomy, vyhledejte léka�skou pomoc a 
ukažte obal výrobku, nebo tento bezpe�nostní list. 
 
P�i nadýchání 
Postiženého dopravte na �erstvý vzduch, vypláchn�te ústní dutinu a udržujte jej v teple a v klidu. Pokud 
p�íznaky p�etrvávají, vyhledejte léka�skou pomoc. 
 
P�i styku s k�ží 
Odstra�te zne�išt�ný od�v. K�ži omyjte mýdlem a vodou. Poté pokožku ošet�ete vhodným repara�ním 
krémem. Pokud p�íznaky podrážd�ní p�etrvávají, vyhledejte léka�skou pomoc. 
 
P�i zasažení o�í 
Je nutné vyjmout kontaktní �o�ky. O�i proplachujte �istou vodou po dobu alespo� 15 minut tak, aby se 
dostala i pod ob� ví�ka. Vyhledejte léka�skou pomoc. 
 
P�i požití 
Jestliže dojde k náhodnému polknutí, vyhledejte léka�skou pomoc. Postiženého udržujte v klidu. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 

5. OPAT�ENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
 

Vhodná hasiva 
Všechny typy hasících prost�edk�. 
 
Nevhodná hasiva 
Nejsou známa. 
 
Zvláštní nebezpe�í 
Spalováním vznikají nebezpe�né plyny CO a CO2. 

 
Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e 
Není požadována. P�i rozsáhlejším požáru vhodný izola�ní dýchací p�ístroj a úplný ochranný oblek. 
 

6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 

Preventivní opat�ení pro ochranu osob 
Musí být zabrán�no p�ímému kontaktu s produktem. Používejte osobní ochranné prost�edky (viz. bod 8). 
Místo úniku ozna�te a izolujte. Zabra�te vstupu nepovolaným osobám. 
 
Preventivní opat�ení pro ochranu životního prost�edí 
Zabra�te úniku v�tšího množství ne�ed�ného p�ípravku do životního prost�edí. Ve v�tším množství 
nevylévejte ne�ed�né ani do kanalizace. 
 
Doporu�ené metody �išt�ní a znehodnocení 
Provizorn� zasypte suchým pískem, p�i kontaminaci v�tším množstvím zeminy. Pokud možno seberte do 
vhodného kontejneru a likvidujte v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní (viz 
bod 13). P�i úniku v�tšího množství do vod kontaktujte p�íslušné orgány. 
 
Další pokyny 
Ostatní viz. body 8 a 13 
 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Pokyny pro zacházení 
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Používejte ochranné pracovní pom�cky (viz bod 8) dle charakteru práce, abyste zabránili p�ímému 
kontaktu s o�ima, pokožkou a od�vem. P�i práci nejezte, nepijte a neku�te. Zajist�te dobré v�trání 
pracovišt�. 
 
7.2 Pokyny pro skladování 
P�ípravek skladujte v �istých, p�ed vn�jšími vlivy chrán�ných skladech v originálních obalech p�i teplot� od 
10°C do 25°C. 
 
7.3 Specifické použití 
P�ípravek na mytí nádobí. 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY 
 

8.1 Limitní hodnoty expozice 
Neobsahuje látky s expozi�ním limitem. 
 
8.2 Omezování expozice 
Není nutná. 
 
8.2.1 Omezování expozice pracovník� 
P�i práci nejíst, nepít a nekou�it. Používejte ochranné pracovní prost�edky. 
 
a) Ochrana dýchacích cest B�žn� není pot�ebná. 
b) Ochrana rukou B�žn� není pot�ebná. P�i dlouhodobém styku s p�ípravkem používejte 

ochranné gumové rukavice (PVC, latex). Po použití p�ípravku je doporu�eno 
ošet�it ruce vhodným regenera�ním krémem. 

c) Ochrana o�í  Není pot�ebná 
d) Ochrana k�že Ochranný pracovní od�v se doporu�uje v p�ípad� manipulace s velkým 

množstvím p�ípravku. 
 

8.2.2 Omezování expozice životního prost�edí 
Nevylévejte ve v�tším množství ne�ed�né do kanalizace, vodních tok�, p�dy. 

 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Obecné informace 
Skupenství (p�i 20°C):   kapalné 
Barva:     zelená 
Zápach (v�n�):    charakteristický podle použité vonné kompozice 
 
9.2 Informace d�ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí 
Hodnota pH (p�i 20°C):   max. 7,5 (1% roztok) 
Ho�lavost:     neho�lavý 
Hustota (p�i 20°C):     

Rozpustnost (p�i °C): 
ve vod�:    rozpustný (neomezen�) 

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
 

V b�žných podmínkách nejsou známé žádné nebezpe�né reakce p�ípravku. P�i skladování podle bodu 7 
je p�ípravek stabilní. 

 
10.1 Podmínky, kterých je t�eba se vyvarovat 
P�ípravek je p�i dodržení p�edepsaných podmínek stabilní. 

 
10.2 Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat 
Nejsou známy. 
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10.3 Nebezpe�né produkty rozkladu 
P�i ho�ení dále vznikají nebezpe�né plyny CO a CO2. 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

Akutní toxicita 
P�ípravek nebyl testován. 
 
Dráždivost a žíravost 
P�ípravek není klasifikován jako dráždivý. 
 
Senzibilizace 
Produkt není klasifikován jako senzibilizující 
 
Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci 
Produkt není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani jako toxický pro reprodukci. 
 
Zkušenosti u lidí 
P�ípravek není klasifikován jako dráždivý. Obsahuje složky, které by dráždivost (p�edevším o�í) mohly 
zp�sobit. 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

12.1 Ekotoxicita 
P�ípravek nebyl testován. 
 
12.2 Mobilita 
 
12.3 Persistence a rozložitelnost 
P�ípravek obsahuje pouze takové povrchov� aktivní látky, které spl�ují podmínky pro uvedení na trh dle 
Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 648/2004 ze dne 31. b�ezna 2004 o detergentech. 
 
12.4 Bioakumula�ní potenciál 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT 
 
12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky 

 

13. POKYNY K LIKVIDACI 
 

Vhodné metody odstra�ování látky nebo p�ípravku 
Z�e�te vodou a neutralizujte. P�i likvidaci zbytk� produktu a jeho odpad� je nutno postupovat v souladu 
s ustanovením zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 

 
Vhodné metody odstra�ování zne�išt�ných obal� 
Zneškod�ujte v souladu s ustanovením zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 
Kontaminované obaly je nutné zcela vyprázdnit nebo je nutné s nimi zacházet jako se samotným 
p�ípravkem. Vyprázdn�né a vypláchnuté obaly uložte do t�íd�ného odpadu (plasty). 

 

14. INFORMACE PRO P�EPRAVU 
 

P�ípravek nepodléhá p�edpis�m pro p�epravu. P�ípravek dopravujte v krytých �istých dopravních 
prost�edcích uzáv�rem vzh�ru. 

15. INFORMACE O P�EDPISECH 
 
Právní p�edpisy, které se vztahují na látku/p�ípravek: 
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Zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon� a 
provád�cí p�edpisy k tomuto zákonu.  
 
Celková klasifikace p�ípravku: 
P�ípravek není klasifikován jako nebezpe�ný ve smyslu zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní. 
P�ípravek obsahuje: Polyetoxyetyldodecylsulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný 

 

16. DALŠÍ INFORMACE 
 

Seznam použitých R-v�t 
R – v�ta 36/38 Dráždí o�i a k�ži 

 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou�asné legislativy. Bezpe�nostní 
informace popisují výrobek z  hlediska bezpe�nostního a nemohou být považovány za technické 
informace o výrobku. 
 
Zm�ny oproti p�edchozí verzi 
Aktualizace dle nové legislativy REACH. 


