
Bezpečnostní list 

Identifikátor výrobku : 
Obchodní název BullMix Dezinfekční roztok na ruce 

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:
 Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce
rukou, možno použít i na povrchy

Údaje o dodavateli:
Ing. Pavel Šafl
Koperníkova  681
735 81 Bohumín-Nový Bohumín
IČO: 46545395
DIČ: CZ7007044968
www.BullMix.cz

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
 Nouzová informační služba Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, 
Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). 

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

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Produkt je hořlavý a může být zapálen z potenciálních zdrojů vznícení.
Prvky označení 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

https://www.bullmix.cz/BullMix-Dezinfekcni-roztok-na-ruce-100ml-d43.htm
http://www.BullMix.cz/


Pokyny pro bezpečné zacházení 

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce 

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. Pokyny pro 
bezpečné zacházení - odstraňování 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Odchylky 
od požadavků na označování 

Označování balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml 

Složení výrobku
Účinná složka: Denaturovaný Etanol 94% (min. 75% objemu) 

Destilovaná voda: H2O, pH7

Hydratující složka: VG – Vegetable Glycerin – rostlinný glycerin ( glycerin bezvodý 
99,5% F CAS 56-81-5 ( propan-1,2,3-triol )

Přírodní aromatické látky



POKYNY K PRVNÍ POMOCI

Popis první pomoci

Obecné poznámky
 Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné 
oblasti. Udržujte postiženého v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré 
kontaminované oblečení. Ve všech případech pochybností, nebo když příznaky 
přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu do 
stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy. 

Při nadýchání 
V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a zahajte opatření první pomoci. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. 

Při styku s kůží 
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

Při zasažení očí 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s 
lékařem. 

Při požití 
Ihned vypláchněte ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy a účinky nejsou zatím známé. 

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Žádný. 



OPATŘENÍ K HAŠENÍ POŽÁRU

HASIVA

Vhodná hasiva:
vodní sprcha, BC-prášek, oxid uhličitý (CO2) 

Nevhodná hasiva:
vodní proud 

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě nedostatečného větrání a/nebo při používání může vytvářet 
hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a 
mohou se šířit nad podlahou. Místa která nejsou větraná, např.nevětraný prostor pod 
úrovní země: například příkopy, potrubí a šachty jsou obzvláště náchylné na 
přítomnost hořlavých látek nebo směsí. 

Nebezpečné zplodiny hoření
 oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) 

Pokyny pro hasiče 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Opatření pro hašení požáru. 
Nedovolte, aby voda použitá k hašení pronikla do kanalizace nebo vodních toků. 
Kontaminovanou požární vodu sbírejte odděleně. Haste pomocí běžných preventivních 
opatření z přiměřené vzdálenosti. 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
 Přesuňte osoby do bezpečí. 

Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
V případě působení par/prachu/aerosolů//plynů noste dýchací přístroj 

Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Znečištěnou vodu 
zadržte a zlikvidujte 

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pokyny pro omezení úniku látky
 Zakrytí kanalizačních vpustí. 

Pokyny pro odstranění uniklé látky
 Setřete savým materiálem (např. textil, netkaná textilie). Uniklý produkt seberte 
(piliny, křemelina (diatomit), písek, univerzální pohlcovač). 

Vhodné metody omezení



 Použití absorpčních materiálů. 

Další informace týkající se rozlití a úniku 
Uložte do vhodných nádob k likvidaci. Vyvětrejte zasaženou oblast. 

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Opatření pro bezpečné zacházení
 
Doporučení 

• Opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu
 Použijte místní a celkové odvětrávání.
 Zamezení zdrojů zapálení. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Z důvodu nebezpečí výbuchu, zabraňte vniknutí par do sklepů, kanalizací a příkopů. 
Uzemkněte obal a odběrové zařízení. 
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. 
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • Varování Místa která nejsou větraná, např.nevětraný prostor pod úrovní země: 
například příkopy, potrubí a šachty jsou obzvláště náchylné na přítomnost hořlavých 
látek nebo směsí. 
Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a vytvářejí se vzduchem výbušné směsi.
 Páry mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem. 

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci 

Po použití si umyjte ruce. 
Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti. 
Před vstupem do prostor pro stravování odložte znečištěný oděv a ochranné 
prostředky.
 Nikdy neuchovávejte potraviny a nápoje v blízkosti chemikálií. 
Chemikálie nikdy neskladujte v nádobách, které jsou obvykle používány 



Fyzikální a chemické vlastnosti 

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled 
Fyzikální stav tekutý 
Barva různá 
Zápach alkoholový 

Stálost a reaktivita 

• při zahřívání riziko vznícení 

Možnost nebezpečných reakcí 
Nebezpečné reakce nejsou známy. 

Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 
zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

Doporučení k předcházení požáru nebo výbuchu 
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. 
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

Fyzikální podmínky, které mohou vyvolat nebezpečnou situaci, a 
kterým je třeba se vyvarovat 
silné nárazy 

Neslučitelné materiály
 oxidanty 

Nebezpečné produkty rozkladu
 Důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku 
používání, skladování, úniku a zahřátí nejsou známé.

Toxikologické informace 
Informace o toxikologických účincích 
Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro celou směs.
 
Akutní toxicita 



Není klasifikována jako akutně toxická. 

Žíravost/dráždivost pro kůži 
Není klasifikována jako žíravá/dráždivá pro kůži.

 Vážné poškození očí/podráždění očí
 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 
Není klasifikována jako látka senzibilizující dýchací cesty nebo kůži. 

Shrnutí posouzení vlastností CMR 
Není klasifikována jako mutagenní v zárodečných buňkách, karcinogenní ani 
jako toxická pro reprodukci. 

Toxicita 
Není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány. 

Nebezpečnost při vdechnutí 
Není klasifikována jako představující nebezpečnost při vdechnutí. 



Prohlášení 
Tyto informace vycházejí ze současného stavu našich poznatků. Tento BL byl 
sestaven a je určen výhradně pro tento výrobek. 

Dne 23.3.2020 , Matěj Szczepański


