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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P�ÍPRAVKU A SPOLE�NOSTI 

1.1  Chemický název látky / obchodní název p�ípravku 
Název: SAVO proti plísním 
Další názvy látky: -- 

1.2 Použití látky / p�ípravku 
Ur�ené nebo doporu�ené použití látky 
(p�ípravku): 

Fungicidní p�ípravek. Používá se pro likvidaci plísní na zdech, kachli�kách, 
okolo van, umyvadel, kuchy�ských linek, oken, na d�ev� apod. 

Popis funkce látky nebo p�ípravku: P�ípravek je ú�inný proti mikroskopickým vláknitým houbám, �asám, apod. a 
má vysoké fungicidní i baktericidní ú�inky.  

1.3 Identifikace spole�nosti nebo podniku 
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: BOCHEMIE a.s 
Místo podnikání nebo sídlo: 
Identifika�ní �íslo :                                             

Lidická 326, 735 95 Bohumín, �R 
276 54 087 

Telefon / Fax 042 596 091 111 / 042 596 012 870 
  e-mail : bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní �íslo pro mimo�ádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71 
Toxikologické informa�ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI  

2.1 Celková klasifikace látky/p�ípravku 
Xi R 31-36/38     

SAVO proti plísním je klasifikován jako p�ípravek nebezpe�ný – p�ípravek dráždivý. 

2.2 Nebezpe�né ú�inky na zdraví a životní prost�edí  
P�ípravek dráždí o�i a k�ži. P�ípravek uvol�uje toxický chlor p�i styku s kyselinami. Je závadný pro vodní prost�edí 
(biocidní ú�inky a p�sobení chloru, zvýšení alkality). 

2.3 Další možná rizika 
Spole�né použití s jinými p�ípravky. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15 

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Obecný popis látky/p�ípravku   
P�ípravek obsahující uvedené nebezpe�né složky a dále povrchov� aktivní látky. Koncentrace povrchov� aktivních látek 
a aromatických kompozic je nižší, než je uvedeno v § 3 odstavec 2 zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických p�ípravcích. Neobsahuje fosfáty. P�ípravek SAVO proti plísním obsahuje tyto látky klasifikované jako 
nebezpe�né: 

Název složky Obsah (%)  �íslo CAS �íslo ES  Klasifikace R-v�ty 
Chlornan sodný < 5 7681-52-9 231-668-3 C; R 34  R 31 
Hydroxid sodný < 1 1310-73-2 215-185-5 C; R 35 

Úplné zn�ní R-v�t, viz bod �. 16 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1. Všeobecné pokyny: p�i požití p�ípravu nebo vniknutí do oka, nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v p�ípad�
pochybností, uv�domit léka�e a poskytnout mu informace z tohoto bezpe�nostního listu.  

4.2. P�i nadýchání: odstranit zdroj expozice, zabránit fyzické námaze (v�etn� ch�ze), pop�. vyhledat léka�skou 
pomoc. 

4.3. P�i styku s k�ží: odstranit zasažený od�v, zasaženou pokožku dostate�n� omýt vodou, ošet�it repara�ním 
krémem, pop�ípad� (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit léka�skou pomoc. 

4.4. P�i zasažení o�í: ihned vymývat min. 10 minut široce otev�ené o�i tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod 
ví�ka, zajistit léka�skou pomoc. 

4.5. P�i požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit 
rychlou léka�skou pomoc. 
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5. OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Vhodná hasiva: p�ípravek neho�lavý, hasivo p�izp�sobit ostatním ho�ícím materiál�m v prostoru požáru 
5.2. Nevhodná hasiva: nejsou uvedena, v p�ípad� vody riziko úniku do kanalizace a prost�edí  
5.3. Zvláštní nebezpe�í: P�i požáru se m�že vlivem vysokých teplot uvol�ovat toxický chlor. 
5.4. Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e: úplný ochranný od�v, ochrana dýchacích cest. 
5.5     Další údaje: v p�ípad� vniknutí do kanalizace nutné dostate�né na�ed�ní p�ípravku vodou. Zabra�ovat mísení 

s kyselinami.  

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

6. Opat�ení  pro p�ípad náhodného úniku  
6.1. Bezpe�nostní opat�ení na ochranu osob: používání osobních ochranných prost�edk� a postup� k zamezení 

styku s k�ží a s o�ima, doporu�eno nepracovat s p�ípravkem v uzav�eném prostoru. 
6.2. Bezpe�nostní opat�ení na ochranu životního prost�edí: zamezit kontaminaci vody a p�dy, v p�ípad� úniku 

velkého množství koncentrovaného p�ípravku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uv�domit p�íslušné 
orgány –  hasi�e, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace). 

6.3   Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: Rozlitý p�ípravek nechat nasáknout do vhodného sorp�ního 
prost�edku (nap�. univerzální sorp�ní materiály, sorp�ní materiály pro záchyt agresivních látek) a uložit do 
ozna�ené uzavíratelné nádoby, zamezit pr�nik�m do kanalizace a do vodních tok�, pop�ípad� zajistit dostate�né 
na�ed�ní nadbytkem vody. 

Další upozorn�ní: p�i úniku se nesmí p�ípravek dostat do styku s kyselinami (riziko úniku toxického plynného chloru) 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Zacházení 
7.1.1. Preventivní opat�ení pro bezpe�né zacházení s látkou/p�ípravkem 
S  p�ípravkem pracovat v místech, kde je zabezpe�eno dostate�né v�trání, používat osobní ochranné prost�edky a 
zabra�ovat nadbyte�né kontaminaci pracovník� p�ípravkem. Zamezit kontaktu s jinými látkami, zejména látky kyselého 
charakteru. Zákaz jídla, pití a kou�ení p�i manipulaci s p�ípravkem 
7.1.2. Preventivní opat�ení na ochranu životního prost�edí 
Zabra�ovat nadbyte�né kontaminaci prost�edí. Zamezit únik�m do prost�edí p�i manipulaci. 
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla  
Uvedeno v textu bezpe�nostního listu a v instrukcích na etiket� dezinfek�ního p�ípravku. 

7.2 Skladování 
7.2.1. Podmínky pro bezpe�né skladování 
Skladovat v originálních, dob�e uzav�ených obalech. Skladovat v suchých a proti pov�trnostním vliv�m chrán�ných 
prostorách se zajišt�ním proti možným únik�m p�ípravku do okolí. Neskladovat na p�ímém slune�ním sv�tle. Skladovat 
odd�len� od potravin, nápoj�, krmiv. Teplota skladování : -10 až +25°C. 

7.3 Specifická použití : uvedeno na etiket� výrobku, pop�ípad� v další dokumentaci k výrobku a na www stránkách 
výrobce – Bochemie (www.bochemie.cz).

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 
Kontrolní parametry pro jednotlivé složky a pro chlor jsou stanoveny v NV �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví p�i práci, v platném zn�ní.  

Látka CAS P�ípustný expozi�ní 
limit PEL  (mg/m3)

NPK-P    (mg/m3) Faktor p�epo�tu
na ppm 

Hydroxid sodný 1310-43-2 1 2  
Chlor 7782-50-5 1,5 3 0,344 
Limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test� nejsou stanoveny (vyhl. �. 432/2003 Sb). 
8.2. Omezování expozice 
8.2.1. Omezování expozice pracovník�
Zamezit kontaminaci pracovník� p�ípravkem. Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit ú�inné v�trání. 
B�hem práce s p�ípravkem nejíst, nepít a nekou�it a dodržovat b�žné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby 
s p�ípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pom�cky a seznámené s povahou p�ípravku, návodem 
k použití a podmínkami ochrany osob a životního prost�edí. Po skon�ení práce si d�kladn� umýt ruce a obli�ej vodou a 
mýdlem a ruce ošet�it repara�ním krémem. Detekce : nap�. detek�ní trubi�ky DRAGER. 
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Osobní ochranné prost�edky 
Ochrana dýchacích cest: P�i b�žném použití se doporu�uje zajistit, v p�ípad� práce v uzav�ených prostorách, 

odsávání a v�trání prostor. 
Ochrana o�í: Ochranné brýle nebo obli�ejový štít v p�ípad� rizika vniknutí p�ípravku do o�í 
Ochrana rukou: Pryžové (latexové) rukavice 
Ochrana k�že: Pracovní od�v a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošet�it repara�ním krémem 

8.2.2. Omezování expozice životního prost�edí 
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únik�m koncentrovaného p�ípravku do 
vodních tok�, p�dy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách). 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

Skupenství (p�i °C): Kapalné 
Barva: Sv�tle žlutá 
Zápach (v�n�): Parfemováno 
Hodnota pH (p�i 20°C): 10,6 (1 % roztok) 
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): -15 až –18 
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 97 
Bod vzplanutí (°C): Nevztahuje se 
Ho�lavost: Neho�lavý 
Výbušné vlastnosti: Nevýbušný 
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (%obj.): Nevztahuje se  
Oxida�ní vlastnosti: Vykazuje slabé oxida�ní vlastnosti 
Tenze par (p�i 20°C): 25 hPa ( 13% koncentrovaný roztok NaOCl) 
Hustota (p�i 20°C): 1070 kg/m3 

Rozpustnost (p�i °C): Neomezen� mísitelný 
ve vod� Mísitelný          
v tucích (v�etn� specifikace oleje): Nestanovena 
Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda: Nezjišt�n 
Viskozita: -- 
Hustota par: -- 
Další údaje P�ípravek má b�lící ú�inky, m�že zp�sobit odbarvení barviv 

používaných pro barvení textilu 
P�ípravek neobsahuje t�kavé organické látky (VOC) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

P�i b�žných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajišt�ní proti p�sobení 
sálavého tepla a intenzivního slune�ního zá�ení). 

10.1 Podmínky, kterým je t�eba zabránit : Zvýšená teplota, významné zm�ny teplot skladování, dlouhodobý vliv 
p�ímého slune�ního zá�ení. Zamezit prot�epávání produktu – snižuje se jeho trvanlivost.

10.2 Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat : koncentrované i z�ed�né kyseliny a látky kyselé povahy, reduk�ní a 
silná oxida�ní �inidla, �pavek.

10.3 Nebezpe�né produkty rozkladu : Chlor, pop�ípad� oxidy chloru.  

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Popis p�íznak� expozice 
Primární dráždivé ú�inky na sliznice, zejména p�i pot�ísn�ní a nebo p�i vniknutí do oka.  
Vdechováním  - lokální drážd�ní dýchacích cest, kašel, p�i dlouhodobé expozici nevolnost, nucení ke zvracení
Stykem s k�ží – podrážd�ní a zarudnutí pokožky 
Stykem s o�ima – nebezpe�í poškození zraku, zarudnutí o�ních ví�ek, podrážd�ní o�í 
Požitím – bolesti b�icha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu 
11. 2. Nebezpe�né ú�inky pro zdraví 
Akutní toxicita : pro p�ípravek nejsou toxikologické údaje k dispozici (LD50 ,oráln�, potkan 5 800 mg/kg - 
koncentrovaný chlornan sodný) 
Subchronická - chronická toxicita : Nezjišt�na    Senzibilizace :  Nezjišt�na.    Karcinogenita : Nezjišt�na 
Mutagenita : Nezjišt�na  Toxicita pro reprodukci : Nezjišt�na               Další údaje : -- 
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Ekotoxicita - akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prost�edí (pro p�ípravek nestanovena)
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Nezjišt�na 
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Nezjišt�na 
- IC50, 72 hod., �asy (mg.l-1): Nezjišt�na 

12.2 Mobilita  
Koncentrovaný i z�ed�ný chlornan sodný m�že p�edstavovat nebezpe�í pro vodní prost�edí a vodní organismy. 

12.3 Persistence a rozložitelnost 
P�ípravek se rozkládá na chlorid sodný a vodu. Použité povrchov� aktivní látky jsou min. z 90% rozložitelné. 

12.4 Bioakumula�ní potenciál 
Nebyl stanoven. 

12.5 Jiné nep�íznivé ú�inky 
Toxicita pro ostatní prost�edí nebyla zjišt�na. Únik velkého množství p�ípravku  však m�že mít, vedle obsahu a 
p�sobení chlornanu sodného, další nep�íznivé ú�inky na okolní prost�edí z d�vodu zvýšení alkality. 

13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ  

13.1. Možná nebezpe�í p�i odstra	ování látky nebo p�ípravku 
Dle Katalogu odpad� se jedná o nebezpe�ný odpad : nebezpe�ná vlastnost – dráždivost (H4), schopnost uvol�ovat 
nebezpe�né látky do životního prost�edí p�i nebo po jejich odstran�ní (H13). Nutné použití p�edepsaných ochranných 
prost�edk� a zajišt�ní prostoru manipulace a shromaž�ování odpad� proti únik�m odpadu do prost�edí. 

13.2. Vhodné metody pro odstra	ování látky nebo p�ípravku a zne�išt�ného obalu 
Doporu�ený zp�sob odstran�ní : malé množství p�ípravku aplikovat v souladu s požadavky, pop�. spláchnout s velkým 
p�ebytkem vody do kanalizace. V�tší množství p�ípravku : ozna�ený odpad p�edat k odstran�ní specializované firm� s 
oprávn�ním k této �innosti, pop�ípad� v rámci sb�ru nebezpe�ných odpad� v obcích. Absorp�ní materiál použitý pro 
sanaci likvidovat jako nebezpe�ný odpad. Obal je možno po d�kladném vypláchnutí p�edat k recyklaci (PE). 
13.3. Právní p�edpisy o odpadech 
Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní .  
Jestliže se tento p�ípravek a jeho obal stanou odpadem, musí kone�ný uživatel p�id�lit odpovídající kód odpadu podle 
vyhlášky �. 381/2001Sb. v platném zn�ní. 
Návrh za�azení odpadu : 
Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpe�né látky 
Pop�. podskupina 20 01  Složky z odd�leného sb�ru – odpad 20 01 29* Detergenty obsahující nebezpe�né látky 
Návrh za�azení obalového odpadu : 
�isté obaly : 15 01 02 Plastové obaly 
Nevy�išt�né obaly se zbytky p�ípravku : 

       15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né  
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech v platném zn�ní.  

14. INFORMACE PRO P�EPRAVU  

Nepodléhá p�edpis�m pro p�epravu nebezpe�ných v�cí (ADR). 

15. INFORMACE O P�EDPISECH  

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.�. 356/2003 Sb. a Vyhlášky �. 232/2004 Sb.): 

SAVO PROTI PLÍSNÍM, Obsahuje chlornan sodný (EINECS 231-668-3) mén� než 50 g/l (5 %)

Dráždivý

R- v�ty : R 31 Uvol�uje toxický plyn p�i styku s kyselinami.  
  R 36/38 Dráždí o�i a k�ži. 
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S- v�ty : S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí.  
S 23   Nevdechujte aerosoly.   
S 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc.  
S 28 P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody.  
S 46 P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení. 
S 50 Nesm�šujte s jinými �isticími prost�edky.  

   S 51   Používejte pouze v dob�e v�traných prostorách. 

Výrobce : Bochemie, a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ    Tel. �. +420 596 091 111 
Pozor! Nepoužívejte spole�n� s jinými výrobky. M�že uvol�ovat nebezpe�né plyny (chlor). 

Na etiket� je dále uvedeno : 
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro p�edléka�skou první pomoc, hmotnost, resp. objem. 
Pokyny pro bezpe�né zneškodn�ní biocidního p�ípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem �. 120/2002 Sb., 
o biocidech, v platném zn�ní zákona. 

15.2. Speciální ustanovení a právní p�edpisy na úrovni �R : 
Zákon �. 120/2002 Sb., o biocidech 
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prost�edí a podmínky hygieny práce. 

15.3. Speciální ustanovení a právní p�edpisy na úrovni EU : Na�ízení �. 648/2004 o detergentech a Na�ízení �. 
1907/2006 (REACH). 

16. DALŠÍ INFORMACE  

16.1. Seznam R-v�t použitých v bezpe�nostním listu:  
R 31 Uvol�uje toxický plyn p�i styku s kyselinami 
R 36/38 Dráždí o�i a k�ži 
R 34      Zp�sobuje poleptání 
R 35 Zp�sobuje t�žké poleptání 

16.2. Pokyny pro školení: 
Pracovníci nakládající s p�ípravkem musí být pou�eni o rizicích p�i manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a 
ochranu životního prost�edí (p�íslušná ustanovení  Zákoníku práce, v aktuálním zn�ní, nap�. §132 a následující).  

16.3. Doporu�ená omezení použití : 
Látka by nem�la být použita pro žádný jiný ú�el než pro který je ur�ena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky 
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov�dností uživatele, aby p�izp�sobil p�edepsaná upozorn�ní 
místním zákon�m a na�ízením. Bezpe�nostní informace popisují výrobek z hlediska bezpe�nostního a nemohou být 
považovány za technické informace o výrobku. 

16.4. Bezpe�nostní list byl zpracován : 
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, Tel./Fax : 596 091 111/ 596 012 870; bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v BOCHEMII a.s., pop�ípad� jsou uvád�ny na www stránkách Bochemie 

16.5. Zdroje nejd�ležit�jších údaj� : 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou�asné legislativy, p�edevším zákona �. 356/2003 Sb. 
v�. provád�cích p�edpis�. . Bezpe�nostní list byl dále zpracován na podklad� informací poskytnutých dodavateli 
jednotlivých složek p�ípravku a na základ� údaj� z ve�ejn� p�ístupných databází. 
Bezpe�nostní list obsahuje údaje pot�ebné pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany p�i práci a ochrany životního prost�edí. 
Uvedené údaje odpovídají sou�asnému stavu v�domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p�edpisy. 
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 

16.6. Zm�ny p�i revizi bezpe�nostního listu : revize ze dne 10.1.2008 – bezpe�nostní list byl p�epracován podle 
p�ílohy II, Na�ízení ES �. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), 
zárove� bylo provedeno dopln�ní aktuálních právních p�edpis� a byly opraveny nep�esnosti uvedené d�íve v 
bezpe�nostním listu. 


