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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 

Chemického typu:  Směs 

Obchodní název/označení:  GO! Prášek na praní 
 

 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Určená použití směsi:   profesionální  univerzální  prací  prášek 

Nedoporučená použití směsi:   produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. 
 

 

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 
Odborně způsobilá osoba:  Ondřej Veselý 
Email:          ondrej.vesely@alter-hk.cz 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefon: +420 224 919 293, 224 915 402 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

Eye Irrit. 2 ; H319 
 

Doplňující informace 
Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 

2.2. Prvky označení 

 

Signální slovo:  VAROVÁNÍ  

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H319   Způsobuje vážné podráždění očí  

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P305+P351+P338                  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,  

                                                jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

 

P337+P313                             Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P301+P312                             PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

P101                                       Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

 

 

 

2.3. Jiná(é) nebezpečí 

Žádné další informace k dispozici 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látky     /    3.2. Směsi 
 
 

Název Identifikátor výrobku % Třídění podle nařízení (ES) 
č.1272/2008 (CLP) 

Sodium Carbonate (Číslo CAS) 497-19-8 
(Číslo ES) 207-838-8 
(Indexové číslo) 011-005-00-2 

20 - 30 Eye Irrit. 2, H319 

Sodium Carbonate Peroxide  (Číslo CAS) 15630-89-4 
(Číslo ES) 239-707-6 

5 - 20 Ox. Sol. 3, H272 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

Sodium Dodecylbenzenesulfonate  (Číslo CAS) 68081-81-2 
(Číslo ES) 268-356-1 

3 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Sodium Silicate  (Číslo CAS) 1344-09-8 
(Číslo ES) 215-687-4 

1 - 5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Plné znění uvedených H vět naleznete v: ODDÍL 16. 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc při vdechnutí : Pokud se objeví příznaky: přemístěte se na čerstvý vzduch a vyvětrejte oblast s podezřením na 
kontaminaci. Dýchací obtíže: poraďte se s lékařem/lékařskou službou. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Pokud se objeví příznaky: okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pokud podráždění 
přetrvává, dopravte postiženého k lékaři. 

První pomoc při kontaktu s okem : Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, 
dopravte postiženého k lékaři. 

První pomoc při požití : Nepodávejte žádnou vodu k pití nebo jen minimální množství. Nevyvolávat zvracení. Poraďte se 
s lékařem/lékařskou službou. 

 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/poranění při vdechnutí : Může způsobit podráždění nebo příznaky podobné astmatu. 

Symptomy/poranění při kontaktu s kůží : Dlouhodobý kontakt může způsobit mírné podráždění. 

Symptomy/poranění při kontaktu s okem : Může způsobit silné podráždění. 

Symptomy/poranění při požití : Gastrointestinální potíže. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Viz část 4.1. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : suchý chemický prášek, pěna rezistentní vůči alkoholu, oxid uhličitý (CO2). 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Bez rizika požáru. Není hořlavý. 

Nebezpečí exploze : Výrobek není výbušný. 

Reaktivita : Žádné známé nebezpečné reakce. 
 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Opatření pro hašení požáru : Nejsou nutné zvláštní pokyny pro hašení. 

Ochrana při hašení požáru : V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Ochranné prostředky : Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Ochranné prostředky : Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít. 
 

6.2. Opatření k ochraně životního prostředí 

Spotřebitelské výrobky končící po použití v odpadu. Zabraňte znečištění půdy a vody. Zabraňte rozšíření do kanalizace. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro zabránění : Tuhý rozsypaný přípravek uložte do uzavíratelných nádob. 

Metody čištění : Malé množství rozsypané látky: opláchněte vodou. Velké rozlití: naberte pevnou uniklou látku do 
uzavíratelných nádob. Tento materiál a jeho nádoba musejí být likvidovány bezpečným 
způsobem, podle místních zákonů. 

 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Viz oddíly 8 a 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Zabraňte zvedání prachu. 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. Zabraňte uvolnění do životního prostředí (viz. Oddíl 
6). Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. 

 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladovací podmínky : Uchovávejte v původní nádobě. Viz část 10. 

Nekompatibilní látky : Viz část 10. 

Nekompatibilní materiály : nepoužitelný. 

Pokyny společného uskladnění : nepoužitelný. 

Skladovací prostor : Uchovávejte na chladném místě. Uchovávejte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah 
zdrojů tepla. 

 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Čisticí/mycí prostředky a přísady. 
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 

Žádné další informace k dispozici 
 

 

8.2. Omezování expozice 

Osobní ochranné pomůcky : Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. 

Ochrana rukou : Domácí rukavice. 

Ochrana očí : Ochranné brýle. 

Ochrana kůže a těla : nepoužitelný. 

Ochrana dýchání : nepoužitelný. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : pevné 
  

Vzhled : pevné 

Barva : bílý s barevnými částicemi 
  

Zápach : parfemováno 
  

Práh zápachu : nestanoveno  

pH : 10.6 
  

pH roztok : 1 % 

Bod tání / rozmezí bodu tání : nestanoveno 
  

Teplota tuhnutí : nestanoveno  

Bod varu : nestanoveno  

Bod vzplanutí : nestanoveno  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : nehořlavý 
  

Meze výbušnosti : není výbušný 
  

Tlak páry : nestanoveno  

Relativní hustota par při 20 °C : nestanoveno  

Relativní hustota : nestanoveno  

Hustota : 680 g/l 

Rozpustnost : rozpustné ve vodě 
  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : nestanoveno  

Teplota samovznícení : nestanoveno 
  

Teplota rozkladu : nestanoveno 
  

Viskozita : nestanoveno 

 

9.2. Další informace 

Žádné další informace k dispozici 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Žádné známé nebezpečné reakce. 
 

10.2. Chemická stabilita 

Za běžných podmínek stálé. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Viz část 10.1 o reaktivitě. 
 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Není nutné pro běžné podmínky používání. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 

nepoužitelný. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Žádné při normálním použití. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Pro směs nebyla stanovena.   
 

Dráždivost a žíravost pro kůži: Směs není klasifikována jako dráždivá ani žíravá. 

Vážné poškození očí / podráždění očí: Při vniknutí do očí může vyvolat podráždění.  

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Směs není klasifikována jako senzibilizující. 
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Mutagenita v zárodečných buňkách: Směs není klasifikována jako mutagenní. 

Karcinogenita: Směs není klasifikována jako karcinogenní. 

Toxicita pro reprodukci: Směs není klasifikována jako toxigenní. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Není klasifikována jako škodlivina. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Směs není klasifikována jako škodlivina. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Ekologie – všeobecné  Při doporučeném běžném použití nejsou známy nepříznivé účinky na funkci čističek vody. 
Výrobek není považován za škodlivý pro vodní organismy ani nemá dlouhodobý nepříznivý vliv 
na životní prostředí. 

 

 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Žádné další informace k dispozici 
 

 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Žádné další informace k dispozici 
 

 

12.4. Mobilita v půdě 

Žádné další informace k dispozici 
 

 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Bez obsahu PBT a vPvB látek. 
 

 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou známy jiné účinky.   

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Zbytky směsi stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí. 
Klasifikace produktu může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad.   

 

Metody zneškodňování látky nebo směsi: 

Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, 
legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci směsi autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do 
kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.   

 

Metody likvidace znečištěného obalu:  

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Znečištěný obal předejte k likvidaci autorizované firmě. 

 

Speciální opatření: 

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.  S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, 
zacházejte opatrně. 

 

Právní předpisy o odpadech:  

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Zákon č. 477/2001 Sb. o 
obalech v platném znění. 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR). 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH. 

Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP. 

Nařízení č. 648/2004/ES; o detergentech. 

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb.; o ochraně zdraví zaměstnanců při práci. 

Zákon č. 258/2000 Sb.; o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zákon č. 262/2006 Sb.; zákoník práce, v platném znění. 

Zákon č. 201/2012 Sb.; o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Směrnice č. 1999/45/ES; o klasifikaci, balení a označovaní nebezpečných přípravků. 
 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno. Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti pro složky pro registraci. 
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ODDÍL 16: Další informace 
 

Plné znění H-vět použitých v oddíle 3: 

H272   Může zesílit požár; oxidant. 

H302   Zdraví škodlivý při požití. 

H315   Dráždí kůži. 

H318   Způsobuje vážné poškození očí. 

H319   Způsobuje vážné podráždění očí. 

H400   Vysoce toxický pro vodní organismy. 

 

Zdroj nejdůležitějších dat použitých při sestavování bezpečnostního listu: 
Státní legislativa, chemické databáze a tabulky. 
 

Relevantní údaje pro klasifikaci a značení směsi: 
Použita konvenční metoda. 
 
Změny proti předchozímu vydání: 
Revize 24. 2. 2016: úprava pododdílů: 1.2, 7.1, a úprava oddílů: 13, 15, 16, dle Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015 
 
Pokyny pro školení: 
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se 
způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci 
poruch a havárií. 
 
Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být proškolena z bezpečnostních 
pravidel a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. 
 
Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID. 
 
Pro aplikaci přípravku není nutno další školení. Návod na etiketě obalu a tento bezpečnostní list je zdrojem dostatečným pro jeho aplikaci. 
 

  

 

 
Seznam zkratek: 
CAS - Chemical Abstracts Service 

Číslo ES - EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek), ELINCS (Evropský seznam oznámených látek) nebo NLP 

(látky nadále nepovažované za polymery) 

LD50 - letální dávka, 50% 

LC50 - letální koncentrace, 50% 

EC50 - účinná koncentrace, 50% 

IC50 - inhibiční koncentrace, 50% 

PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxický 

vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

BCF - biokoncentrační faktor 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku 

BSK - biologická spotřeba kyslíku 

DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

PNEC - odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 

NOAEL - hladina, při které nebyl pozorován negativní účinek 

NOAEC - koncentrace, při které nebyl pozorován negativní účinek 

NOEC - koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

 
Detergenty: 
15 nebo více, avšak méně než 30%: bělicí činidla na bázi kyslíku 

5% nebo více, avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky 

méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity 

vždy: enzymy, optické zjasňovače, parfémy 

 
Jiné údaje: 
Bezpečnostní list byl sestaven na základě bezpečnostních listů složek směsi a na základě bezpečnostního listu výrobce směsi. 
1 

                                                                 
Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. Údaje pouze popisují směs se zřetelem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty. Za 
zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel. 
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