
Upozornění a opatření k nebezpečným látkám
Nebezpečná látka Symbol

nebezpečí
Signální
slovo

Upozornění a opatření

Vonný blok Citro Pozor

Obsahuje:

• citral (č. CAS 5392-40-5)
Upozornění na nebezpečí:

• H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Bezpečnostní pokyny:

• P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pra-
coviště.

• P280 - Používejte ochranné rukavice.
• P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množ-

stvím vody.
• P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhle-

dejte lékařskou pomoc/ošetření.
• P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opě-

tovným použitím ho vyperte.
Pokyn k likvidaci:

• P501 - Obsah / systémový sifon odevzdejte v autorizované
sběrně odpadu.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Speciální lepidlo
Tangit PVC-U Nebezpečí

Obsahuje:

• tetrahydrofuran (č. CAS 109-99-9)
• butanon (č. CAS 78-93-3)
• cyklohexanon (č. CAS 108-94-1)
Upozornění na nebezpečí:

• H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
• H315 - Dráždí kůži.
• H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
• H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
• H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
• H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
Bezpečnostní pokyny:

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným pla-

menem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
• P260 - Nevdechujte mlhu/páry.
• P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných

prostorách.
• P280 - Noste ochranné rukavice / ochranu zraku.
• 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.

• P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokyny k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.

Do sběrny druhotných surovin lze odevzdat pouze zcela vy-
prázdněné obaly neobsahující výpary z rozpouštědel.
Evropský kód odpadu (EAK): 080409

Prostředek pro
čištění trysky
Geberit AquaClean,
od r. 2018

Pozor

Obsahuje:

• méně než 5 % neionizovaných tenzidů, amfoterních tenzi-
dů

• konzervační prostředek (methylisothiazolinon, benzi-
sothiazolinon)

Upozornění na nebezpečí:

• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:

• 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.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Prostředek pro
čištění trysky
Geberit AquaClean,
do r. 2017

Pozor

Obsahuje:

• méně než 5 % neionizovaných tenzidů, amfoterních tenzi-
dů

• kyselinu citronovou (č. CAS 5949-29-1)
Upozornění na nebezpečí:

• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:

• 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.

Čisticí prostředky
Geberit AquaClean Pozor

Obsahuje:

• méně než 5 % aniontových tenzidů, neionizovaných tenzi-
dů

• kyselinu citronovou (č. CAS 77-92-9)
Upozornění na nebezpečí:

• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:

• 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.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Geberit minerální
zálivková směs
FSH 90

Nebezpečí

Obsahuje:

• portlandský cement (č. CAS 65997-15-1)
Upozornění na nebezpečí:

• H315 - Dráždí kůži.
• H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
• H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyny:

• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal ne-
bo štítek výrobku.

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
• P261 - Zamezte vdechování prachu.
• 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.

• P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

• P321 - Odborné ošetření:
– Po vdechnutí: Při ztrátě vědomí osobu uložte a pře-

pravujte ve stabilizované poloze na boku. Zajistěte pří-
vod čerstvého vzduchu. Při potížích vyhledejte lékaře.

– Po kontaktu s pokožkou: Ihned omyjte vodou a mý-
dlem a důkladně opláchněte.

– Po požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lé-
kařskou pomoc.

• P405 - Skladujte uzamčené.
Jiná nebezpečí:
Výrobek reaguje s vodou silně alkalicky.

Pokyn k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.

4 63050398881578891 © 01-2020
230.214.00.1(03)



Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Speciální lepidlo
Tangit ABS Nebezpečí

Obsahuje:

• butanon (č. CAS 78-93-3)
• n-butylacetát (č. CAS 123-86-4)
Upozornění na nebezpečí:

• H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
• H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
• EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení

nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní pokyny:

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným pla-

menem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
• P260 - Nevdechujte mlhu/páry.
• P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných

prostorách.
• P280 - Používejte ochranné brýle.
• 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.

Pokyny k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.

Evropský kód odpadu (EAK): 080409

Micropur Forte MF
tekutý (konzervační
prostředek pro vodu
pro hygienický filtr
Geberit)

-

Obsahuje:

• roztok chlornanu sodného (č. CAS 7681-52-9)
• stříbro (č. CAS 7440-22-4)
• dusičnan sodný < 0,1 % (č. CAS 7631-99-4)
Upozornění na nebezpečí:

• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.

Bezpečnostní pokyny:

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
• P391 - Uniklý produkt seberte.
Pokyny k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Odvápňovací
prostředek Geberit
AquaClean

Pozor

Obsahuje:

• kyselinu fosforečnou (č. CAS 7664-38-2)
• kyselinu solnou (č. CAS 7647-01-0)
Upozornění na nebezpečí:

• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P280 - Noste ochranné rukavice / ochranu zraku.
• P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množ-

stvím vody a mýdla.
• 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.

• P332 + P313 - Při podráždění pokožky: Vyhledejte lékař-
skou pomoc/ošetření.

• P337 + P313 - Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledej-
te lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny k likvidaci:
Úplně vyprázdněné a vyčištěné obaly lze odevzdat do sběr-
ny druhotných surovin.

Tableta do
splachovací nádržky
DropIn blue

Pozor

Obsahuje:

• kyselinu benzensulfinovou, alkylové deriváty C10-13,
sodné soli (č. CAS 68411-30-3)

• kokosmonoethanolamid (č. CAS 90622-77-8)
• borový olej 99 ≤ 2,5 %
Upozornění na nebezpečí:

• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
• H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.
Bezpečnostní pokyny:

• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal ne-
bo štítek výrobku.

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P280 - Noste ochranné rukavice / ochranu zraku.
• 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.

• P314 - Při nevolnosti vyhledejte lékařskou konzultaci/ošet-
ření.

Pokyny k likvidaci:
Menší množství lze zředit dostatkem vody a opláchnout.
Větší množství je třeba likvidovat v souladu s místními před-
pisy.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Vonné sítko do
pisoárů Geberit Pozor

Obsahuje:

• benzylsalicylát (č. CAS 118-58-1)
• linalylacetát; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-bu-

ten-1-on (č. CAS 115-95-7)
• reakční směs z látek 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-

tetramethyl-2-nafthyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a
oktahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-nafthyl)ethan-1-on a 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-
nafthyl)ethan-1-on
(č. CAS 54464-57-2)

• tetramethyl-4-methylenheptan-2-on
(č. CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahydro-6-methoxy-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen
(č. CAS 19870-74-7)

• alfa-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd
(č. CAS 1205-17-0)

Upozornění na nebezpečí:

• H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
• H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.
Bezpečnostní pokyny:

• P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.
• P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
• P280 - Používejte ochranné rukavice.
• P302 + P352 - Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím

vody.
• P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhle-

dejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pokyny k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Tyčinka Kolo
SmartFresh Pozor

Obsahuje:

• 15–30 % aniontové tenzidy
• < 5 % amfoterní tenzidy
• Vonné látky
Upozornění na nebezpečí:

• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:

• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal ne-
bo štítek výrobku.

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P280 - Používejte ochranné rukavice.
• 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.

• P332 + P313 - Při podráždění pokožky: Vyhledejte lékař-
skou pomoc/ošetření.

• P337 + P313 - Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledej-
te lékařskou pomoc/ošetření.
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Nebezpečná látka Symbol
nebezpečí

Signální
slovo

Upozornění a opatření

Tyčinka Geberit
DuoFresh Pozor

Obsahuje:

• 15–30 % aniontové tenzidy
• 5–15 % neiontové tenzidy
• Vonné látky; GERANIOL; LINALOOL
Upozornění na nebezpečí:

• H303 - Může být zdraví škodlivý při požití.*
• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
• H401 - Toxický pro vodní organismy.*
• H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.
Bezpečnostní pokyny:

• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal ne-
bo štítek výrobku.

• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
• P280 - Používejte ochranné rukavice.
• P302 + P352 - Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím

vody.
• 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.

• P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opě-
tovným použitím vyperte.*

Pokyny k likvidaci:

• P501 - Obsah/obal likvidujte podle místních úředních před-
pisů.

Věty označené * platí pouze pro země mimo EU; např. Rus-
ko, Srbsko, Bosna a Hercegovina.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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