
 
 
 
 
 

 

  
Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky 
(dle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000Sb. V platném znění)* 

 

 

Imagin® na vodní kámen 
- profesionální přípravek razantnímu odstranění vápenatých usazenin 
 
OBSAHUJE:    Kyselina fosforečná do 70% 

VÝSRAŽNÝ SYMBOL:     ŽÍRAVINA   C 
 
NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI:  R34  Způsobuje poleptání. 
 

POKYNY  
PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ: S1/2 Uchovávejte uzavřené a mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě 

důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37/39 Používejte 
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V případě 
nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 
ukažte toto označení). 

 

Skladujte v uzavřených obalech výrobce v chemických skladech v chladu a suchu při teplotách do 300 C. Při manipulaci zajistěte 
dostatečné větrání. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po výkonu si řádně omyjte ruce vodou a mýdlem, případně ošetřete 
regeneračním krémem. 
 
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY: 
Ochrana dýchacích cest: Při dostatečném odvětrávání nebo odsávání pracovního prostoru není nutná. 
Ochrana očí: Vhodné ochranné brýle, popřípadě obličejový štít.  
Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice.  
Ochrana těla: Vhodný ochranný oděv. 
 
POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI: 
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při požití a zasažení očí nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě 
pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či těchto pravidel. 
 

Při nadýchání:  Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. 
Při styku s kůží: Ihned odložte kontaminovaný oděv a kůži opláchněte velkým množstvím vody a 

omyjte mýdlem. 
Při zasažení očí: Oči co nejrychleji vypláchnout čistou vlažnou vodou a ve vymývání pokračovat 

minimálně 15 minut  - rozevřít víčka a důkladně vymývat mírným proudem od vnitřního 
k vnějšímu koutku oka. Nutné lékařské ošetření. 

Při požití: Ihned vypláchněte ústa a vypijte alespoň půl litru vody, zvracení nevyvolávejte, ihned 
vyhledejte lékařské ošetření.  

 

 
 

 
 
 
 

 
Dvorská 9,   466 01 Jablonec n.N. 
Výroba – expedice: Belgická 1b 
Telefon: +420 483 369 800 
Fax: +420 483 369 808 
E-mail: info@orkan-profi.cz 
Internet: www.orkan-profi.cz 

Vyrábíme a dodáváme: 
- přípravky pro domácí a velkokuchyňské myčky nádobí,  
- prostředky pro mytí, renovaci a sanitaci nádobí, zařízení a 
  povrchů ve veřejném stravování a potravinářství, 
- dávkovací systémy, školení SVP, H.A.C.C.P.   
 
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1014, spisová značka 14770/97. 

 
Systém jakosti je certifikován pro úplný okruh výrobků M.A.G. 

Všechny přípravky M.A.G. galvanochemie, a.s. 
divize mycí přípravky 
VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM H.A.C.C.P. 



 
 
 
 
 

 

 
POKYNY PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO NEHODY: 
 

Ochrana osob:  Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 
v případě potřeby i ochranné brýle.                  

Ochrana životního prostředí:  Zabraňte kontaminaci veškeré vodoteče. Zabraňte přímému vniku do kanalizace před 
naředěním. 

Doporučené metody čištění a 
zneškodnění:  Zajistěte řádné zneškodnění odpadu naředění větším množstvím vody.  
Další údaje:  Potraviny nebo potravinové obaly, které byly ve styku s produktem, musí být 

zlikvidovány. 
 

 
 
 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
 

155 RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 
150 HASIČI 
158 POLICIE 
122 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
 

……………. ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA PROVOZ 
 
……………. …………………………………………... 
 
……………. …………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZOVATEL: PROJEDNÁNO S PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM OCHRANY 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ dne: 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno (revidováno) dne:      
 
 
 
* (zpracovává se pro přípravky klasifikované jako vysoce  toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní  
    označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61) 


