
 Nebezpečí
TANK-ENTROSER-KONZENTRAT PH-SI 
ODREZOVAČ NÁDRŽÍ - KONCENTRÁT PH-SI
Obsahuje: natriumbisulfát CAS 7681-38-1, Tetranatriumpyrofosfát CAS 7722-88-5, borax pentahydrát CAS 12179-04-3, reakční  
produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sekundárních alkylových derivátů a 4-methyl benzensulfonové kyseliny  
a hydroxidu sodného ES 932-051-8
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod 
v těle matky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vy-
jmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření  
(viz na tomto štítku). Vypláchněte ústa. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal 
podle místních regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Pokyny pro první pomoc:
Popis  
první  
pomoci:

Při výskytu symptomů nebo v případě nehody vyhledejte lékaře.  
Při bezvědomí nic nepodávejte ústy, uložte osobu do stabilizované 
polohy a vyhledejte k lékaře.

Při  
nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. Při 
nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu poskytněte umělé dýchání.

Při styku  
s kůží:

Okamžitě odložte kontaminovaný oděv. Kůži okamžitě omyjte mýdlem 
a velkým množstvím vody. Nepožívejte ředidla nebo rozpouštědla.

Při zasažení  
očí:

Okamžitě pečlivě vymývejte oči několik minut vodou. Případně odstraňte 
kontaktní čočky, pokud to je možné. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je postižený při vědomí).  
Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Postiženému zajistěte klid. NE-
VYVOLÁVEJTE zvracení. 

Pokyny pro zacházení:
Při manipulaci s chemikáliemi je třeba do-
držovat obvyklá bezpečnostní opatření. 
S látkou / směsí může manipulovat pou-
ze vyškolený personál. Nádobu otevřete 
a manipulujte s ní opatrně. Zabraňte tvor-
bě prachu. Zamezte styku s kůží, očima 
a sliznicemi. Při používání tohoto výrobku 
nevdechujte prach, částice a mlhu. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte používejte osobní 
ochranné prostředky. Skladujte vždy v nádo-
bách, z materiálu, který odpovídá originál-
nímu obalu. Dodržujte předpisy o ochraně 
a bezpečnosti. 


