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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku 

Látka / směs 
Nano Strong Antibacterial 
Směs, vodný roztok 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití směsi Desinfekce povrchů 

Nedoporučená použití směsi Pro jiné účely 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
PIKATEC CZ, s.r.o.,  Boční I 892/27,  141  00  Praha  4 Záběhlice  
IČ: 29133416 
 Tel. +420 604 723 723  info@pikatec.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace 
pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat. 112 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
Může způsobit mírné podráždění očí. U citlivých osob může dojít k mírnému podráždění kůže 
Mírně toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2 Prvky označení 

Směs nevykazuje žádná rizika při nakládání – nemusí být označena 

2.1 Další nebezpečnost 
Směs neobsahuje látky splňující kritéria 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
  

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
3.2 Směsi 

Chemická charakteristika 
Vodný roztok 

 
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v 
pracovním ovzduší 

 
Identifikační čísla 

 
Název látky 

Obsah v 
% 

hmotnosti 

 
Klasifikace dle nařízení 

(ES) č. 
1272/2008 

 
Pozn. 

CAS: 85409-22-9 Kvarterní sloučeniny ammonia, benzyl-C12- 0,15-0,2 Acute Tox. 4, H302  
ES: 939-350-2 14-alkyldimethyl, chloridy Skin Corr. 1, H314 
Registrační číslo:  Aquatic Chronic 1, H410 
01-2119970550-39   

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci – obecné zásady 

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte 
mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s 
mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený 
sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého 
a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě 
provádějte nepřímou masáž srdce. 

 
Při vdechnutí 
Není nebezpečí, jedná se o vodný, ředěný roztok 

 
Při styku s kůží 
Omyjte vodou a mýdlem. 

 
Při zasažení očí 
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody. 

 
Při požití 

Postiženou osobu zklidnit, ústa vypláchnout čistou vodou. Je-li postižená osoba plně při vědomí, podejte jí sklenici vody. 
Nevyvolávat zvracení, nepodávat aktivní uhlí. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolovat, aby nedocházelo ke 
vdechování zvratků. 



Strana 3 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Při vdechnutí 
Vodný ředěný roztok – bez nebezpečí 
Při styku s kůží 
Může mírně dráždit pokožku 
Při zasažení očí 
Může způsobit mírné podráždění očí 
Při požití 
Může způsobit nevolnost, zvracení 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčba symptomatická. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
Vodný roztok - nehořlavý 
Nevhodná hasiva 
Neuvedena 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Žádné 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Neuvedeny 

 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Zabraňte kontaktu s očima. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné 
absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13 
Viz oddíl 7., 8. a 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 

neuvedeno 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry 

žádné 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
 8.2 Omezování expozice 

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Ochrana očí a obličeje 
Ochranné brýle 
Ochrana kůže 
Ochranné rukavice 

Ochrana dýchacích cest 
Netřeba 
Tepelné nebezpečí 
Neuvedeno. 
Omezování expozice životního prostředí 
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Uniklý produkt seberte. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

vzhled 
 skupenství kapalné 
 barva bezbarvé 
 zápach údaj není k dispozici 
 prahová hodnota zápachu údaj není k dispozici 
 pH 6-8 
 bod tání / bod tuhnutí údaj není k dispozici 
 počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Cca 100 oC 
 bod vzplanutí Nehořlavý vodný roztok 
 rychlost odpařování údaj není k dispozici 
 hořlavost (pevné látky, plyny) údaj není k dispozici 

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti 
 meze hořlavosti údaj není k dispozici 
 meze výbušnosti údaj není k dispozici 
 tlak páry údaj není k dispozici 
 hustota páry údaj není k dispozici 
 relativní hustota Cca 1 g/cm3 
 rozpustnost  
 rozpustnost ve vodě Mísitelný 
 rozpustnost v tucích údaj není k dispozici 
 rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda údaj není k dispozici 
 teplota samovznícení údaj není k dispozici 
 teplota rozkladu údaj není k dispozici 
 viskozita údaj není k dispozici 
 výbušné vlastnosti údaj není k dispozici 
 oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 

9.2 Další informace Údaje nejsou k dispozici 
 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita 

Nereaktivní 
10.2 Chemická stabilita 

Při normálních podmínkách je produkt stabilní. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
 10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nejsou známy. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před mrazem. 
10.5 Neslučitelné materiály 

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálního způsobu použití nevznikají. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích 

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. 
 

Akutní toxicita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Žíravost / dráždivost pro kůži 
U citlivých osob může dojít k mírnému podráždění kůže 

 
Vážné poškození očí / podráždění očí 
Může způsobit mírné podráždění očí 

 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Mutagenita v zárodečných buňkách 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Karcinogenita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Toxicita pro reprodukci 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 
Nebezpečnost při vdechnutí 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita 

Mírně toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Údaj není k dispozici. 
12.3 Bioakumulační potenciál Neuvedeno. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
 12.4 Mobilita v půdě 

Neuvedeno. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH), v platném znění. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Neuvedeny 

 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady 

Nebezpečí mírné kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném 
znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do 
označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované 
firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně 
s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce 
příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci. 
Právní předpisy o odpadech 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů), v platném znění. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
Produkt není nebezpečná věc/zboží 

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

nebo směsi 
 

Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
Nařízení (ES) č. 830/2015 – obsah a forma BL 
Nařízením (ES) č.1272/2008 – CLP (klasifikace, označení, balení) 
Zákon č. 245/2001Sb. o vodách 
Zákon č. 201/2012Sb. o ovzduší 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Vyhláška č. 93 /2016 Sb., Katalog odpadů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.- podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Směrnice komise č. 2000/39/ES, 2006/15/ES – expoziční limity EU 
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění č.17/2019Sb.m. s. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH), 830/2015 a 1272/2008 - CLP 

Nano Strong Antibacterial 
Datum vytvoření 18.3. 2020 
Datum revize Číslo verze 1.0 
 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

neuvedeno není třeba 

ODDÍL 16: Další informace 
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 
 

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu dodavatele - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. 
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

 
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a 
zakázanými manipulacemi s produktem. 
 
Doporučená omezení použití 
neuvedeno 
 
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. 
Údaje od výrobce látky/směsi – technický list 
Údaje z registrační dokumentace. 

 
Další údaje 
Postup klasifikace - metoda výpočtu 

 
Prohlášení 

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. 
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
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