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HZSAXOOH1J5J

KUPNÍ SMLOUVA HSAA-13650-4/2021
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanského zákoníku")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha l
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: plk. Ing. Lud'kem Prudilem - ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Michal Brunner
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,kupující")

a

KTH CHEM s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Komořanská 326/63, Modřany, 143 00 Praha 4
08126313
CZ08126313
Komerční banka
115-9704530297/0100
3fk4jct
Kateřinou Procházkovou Havlíkovou

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 13425
(dále jen ,,prodávající")
Společně jako ,,smluvní strany".

l. Předmětem této smlouvy
,,zboží"). Touto smlouvou
kupujícímu zboží a umožní

Článek II.
Předmět plnění

je nákup pracího prostředku F5, 640 ks á l l (dále jen
se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných
kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11. 11. 2021,
která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou HSAA-



13650/2021 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN):
N006/21N00030758 vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží

l. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy

2. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v ČI. TI, odst. l této kupní smlouvy.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání.

K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník: Ing. Michal Brunner (viz
kontaktní osoba).

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu Sdělí, a to nejpozději do pěti (S)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí
ustanovení dle odst. 2 až 3 tohoto článku.

5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

6. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Prodávající nebo jim
pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3)
pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2 až 3 tohoto
článku.

8. prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského
zákoníku.

Článek lV.
Doba a místo plnění

l. prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě
dodání zboží nejpozději do 15. 12. 2021.

2. Místem plnění je sídlo kupujícího hasičská stanice č. 1, Sokolská 62, 121 24 Praha 2.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí Škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od
prodávajícího (dopravce). Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího
současně s jeho převzetím od prodávajícího.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

l. Cena za zboží je stanovena ve výši 98 560,00 Kč bez DPH (slovy: devadesát osm tisíc
pět set šedesát korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 119 257,60 KČ s DPH



(slovy: jedno sto devatenáct tisíc dvě stě padesát sedm korun českých šedesát haléřů), při
sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 20 697,60 KČ.

q

z. jednotkové ceny předměty plněn!:

Název položky Počet Cena za ks bez Cena za ks vC. Cena celkem Cena celkem
ks DPH DPH bez DPH vC. DPH

Prací prostředek F5, baleni 11 640 154,00 Kč 186,34 Kč 98 560,00 Kč 119 257,60 Kč

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné atd.).

4. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "ZDPH"), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy kupujícího,
systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN), a dále vyčíslení zvlášt' kupní
ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH.

5. Faktury je možné kupujícímu zasílat:

a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo na níže uvedenou
e-mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
UN/CEFACT CIl, formát PDF/A nebo PDF.

b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle kupujícího.

6. E-mailová adresa kupujícího pro příjem faktur(y) v elektronické podobě dle odst. 5,
písm. a) tohoto článku je: epodatelna@,aak.izscr.c.z. E-mailová adresa prodávajícího pro
odeslání faktur(y) v elektronické podobě je: nebude íyužito. prodávající bere na vědomí,
že faktura bez zaručeného elektronického podpisu zaslaná z jiné e-mailové adresy než
výše uvedené, bude kupujícím vrácena.

7. Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění
insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým
plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně
kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami
považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícího na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její
účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH,
v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně
zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.

9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů

ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího. V případě pochybností se
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.
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12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

14. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 15. dne tohoto
měsíce. prodávající bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany
kupujícího proplatit fakturu v daném roce.

Článek VII.
Povinnost mlČenlivosti

l. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu na základě této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle
této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy po dobu 3 let.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle ČI. III. a TV. této
smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů
vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně
dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VII. této smlouvy, zavazuje se
prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši l 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat zboží.



6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. III. této smlouvy;

c) porušeni jakékoli povinnosti prodávajícího podle ČI. VII. této smlouvy;

d) postup prodávajícího při dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujícího;

e) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

")

b)

')

vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni;

prodávající vstoupí do likvidace.

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy
s úhradou svých peněžitých závazků
šedesát (60) kalendářních dní.

odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém
případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po dobu
dvou (2) let od data předání zboží kupujícímu. Bližší podmínky záruky jsou uvedeny
v záruční listině.

2. Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení
vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14)
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem oddělení správy
majetku (ODPS), viz kontaktní osoba.

Článek XI.
Ostatní ujednání

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. I této smlouvy.
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2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

l. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I této
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

smlouvy jsou oprávněny
oprávněny či zmocněny ke

2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").
Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika - Hasičský záchranný
sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. l
zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdři've dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle
občanského zákoníku.

6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto
smlouvou sjednáno jinak.

7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České
republice.

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy.

10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o



volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží prodávající
a dva (2) kupující.

12. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha:
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ODDÍL l: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název směsi: F 5
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Prací prostředek pro praní a mokré čištění za nízkých teplot určený pro strojní
Doporučený účel použiti: praní hasičských zásahových oděvů a k údržbě ostatní osobní textilní výstroje

hasičů. Prostředek je určen pro profesionálnI použiti.
Nedoporučená použití: Nejsou specifikována.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
jméno/obchodni jméno: MPD pIus, s r. o.
Sídlo spo|ečnosti/podniku: Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník
ldentifikačni číslo: 475 496 37
Telefon: "
Odpovědná osoba:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Nouzové telefonní číslo p'o Nepřetržitě 224919293 nebo 22491 5402 nebo 22491 4575.
celou ČR:

Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, klinikanemocí z povoláni.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) Č.1272/2008 (CLP):

Eye Dam. l; H318;
Skin lrrit. 2; H315;
Acute Tox. 4, H302;
Aquatic Chronic 3: H412.

2.1.2 Plné znění vět o nebezpečnosti a doplňkových vět o nebezpečnosti EUH: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení Podle nařIzenI (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Výstražné symboly
n.,..,.,no,,, é> <9

Signálni slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškozeni očí,
H315 Dráždi kůži.
H302 Zdraví škodlivý při požiti.
h412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
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P273 Zabraňte uvolněnI do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně výplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

p305+p351+p338 čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. pokračujte ve
vyplachovánI.

P303"P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitěsvlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. N EVYVOLÁVEJTE zvraceni.
P270 Při použivání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
P312 NecitÍte-|i se dobře, volejte lékaře.
Doplňkové informace:
Věty (EUH) o nebezpečnosti Nepoužije se.
Složení podle:
Nařízeni (ES) č. 1272/2008 " 5% monoethanolamin

NařízenI (ES) č. 648/2004 Směs obsahuje: " 30 % neionogennich tenzidů, parfém,
d - limonene, směs isothiazolinonů, benzylalkohol

Zákona č. 120/2002 Sb. Směs není biocidním přípravkem.
2.3 Další nebezpečnost

Kontakt s očima způsobuje jejich vážné poškozeni. Kontakt s kůží může vyvolat podráždění. Při požití
způsobuje podráždění trávicího ústrojí a zvraceni. |nha|ování aerosolu přípravku vede ke střednímu drážděni
dýchacího systému.

Přípravek neobsahuje látky klasifikované jako pbt a vpvb.
Směs je podle nařízeni (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. V případě
úniku přípravku zejména do vodních toků může dlouhodobě škodit vodním organismům.

ODDÍL 3: SIoženúinformace o složkách
3.2 Směsi

chemický název Obsah ldentifikačni čísla Klasifikace podle nařízení (ES)
složky [%] hm. č. 1272/2008 (CLP)
Oxyethylenovaný Indexové -

. " 5 CAS 69011-36-5 Eye Dam. 1, H318;mastný alkohol Aquatic Chronic 3, H412.ES polymer

Oxyethylovaný mastný Indexové - Acute Tox. 4, H302:
alkohol " 30 CAS Polymer Skin lrrit, 2, H315;ES Polymer Eye Irrit. 2., H319;Aquatic Chronic 3, H412.

Registrační 01-2119457610-43
Ethanol ['] , 5 Indexové 603-002-00-5

CAS 64-17-5 Flam Liq. 2, H225:
ES 200-578-6

Acute Tox. 4, H302:

Registrační 01-21 19486455-28 Acute Tox. 4, H312;
Monoethanolamin ['] < 5 Indexové 603-030-00-8 Acute Tox. 4, H332;

CAS 141-43-5 Skin Corr.18, H314:
ES 205-483-3 STOT SE 3: H335: (C,' c"5%)

Aquatic Chronic 3: H412.
I r r

mne zneni M-vet najaete v oddíle 16.
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['] Pro látku jsou určeny expoziční limity podle nařízeni vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v oddíle 8 tohoto
bezpečnostního listu.
c = specifický koncentrační limit - při|oha VI nařízeni (ES) č. 1272/2008.
d = specifický koncentrační limit - uváděný v registrační dokumentaci.
M = m u|tip|ikačnj faktor.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně
zakloněnou hlavou, nepodávejte nic ústy, zabraňte podchlazeni a vyhledejte

Všeobecné pokyny: lékařskou pomoc. Projeví-li se vážné zdravotní potíže, v případě pochybností nebo
při bezvědomí zajistěte lékařskou pomoc a poskytněte ji informace z tohoto
bezpečnostního listu.
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid.

. . . Nenechejte prochladnout. Při zástavě dechu, nebo nepravidelném dýchání zahajtePri nadychani: umělé dýchání z plic do plic Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky

vyhledejte lékařskou pomoc.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte

Při styku s kůží: pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži sterilně ošetřete. Při
přetrvávajícím drážděni nebo při známkách poleptáni vyhledejte lékařskou pomoc.
Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméněPri zasazeni oči: 15 minut při násilně otevřených vičkách a vyhledejte lékařskou pomoc.
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu,

Při požiti: že postižený je při vědomi), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.
V popředí místních příznaků stoji podrážděni pokožky a sliznic. NebezpečíDalsi udaje: vdechnutí pěny při zvraceni Léčba je symptomatická

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Jsou závislé na době působení. Příznakem je silné odmaštění a drážděníAkútni priznaky: .pokožky.

Opožděné příznaky: Podrážděni pokožky.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Uvedeno v pododdílech 4.1 a 4.2.

ODDÍL 5: Opatření pro hašeni požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva: Směs je nehořlavá. Hasební postup se řídí charakterem požáru v okolI.
Nevhodná hasiva: Nejsou stanovena.
Zvláštni nebezpečnost Při požáru se mohou uvolňovat toxické plyny. Vdechování zplodin požáru

5.2 vyp|ývajÍcÍ z látky nebo (např. oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého) může vyvolat závažné poškození
směsi zdraví.

Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přistroj), popř.5.3 Pokyny pro hasíce celotělovou ochranu.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
používejte osobní ochranné pracovni prostředky. Zajistěte větrání. Postupujte podle pokynů obsažených
v oddIlech 7 a 8,
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6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prostředí, především do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Větší množství mechanicky odstraňte, posypte savým materiálem (písek, křemelina, speciální sorbenty),
deponujte do vhodného obalu a likvidujte jako nebezpečný odpad. Malé množství spláchněte velkým
množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Likvidace jako nebezpečný odpad (oddíl 13).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovni pomůcky dle oddílu 8
a dodržujte pracovni předpisy. Především u lidi přecitlivělých nebo alergických na složku d- limonen je nutné
zabránit styku koncentrátu s pokožkou. zajistěte přiměřené větráni pracovního prostoru. Pracovni prostředí
udržujte v čistotě. Při použiti směsi postupujte pouze podle návodu uvedeného na etiketě výrobku.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte
v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách " 5 až + 25 °C. Chraňte před horkem, přímým
slunečním zářením a povětrnostními vlivy, Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte
odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Prací prostředek pro mikroemulznI praní prádla s optickým bělením.

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

Chemický název Cisio cas PEL [mg.m"'] NPK-P [mgm"']
Ethanol 64-17-5 1000 3000
monoethanolamin 141-43-5 2,5 7,5

Př pravek neobsahuje látky s předepsanými expozičními limity.
Při použiti podle návodu nejsou předepsány chemické látky pro monitorováni

8.1.2 Biologické expoziční limity podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
Nejsou stanoveny.

8.1.3 Další limity - hodnoty DNEL a PNEC
l Směs:

ĺ DNEL Není k dispozici.
PNEC l Není k dispozici.
Látky:

l Název látky Ethanol
l Číslo CAS 64-17-5

! DNEL pracovnici
Krátkodobá Krátkodobá Dlouhodobá Dlouhodobá

Cesta expozice expozice, lokálni expozice. expozice, |oká|ní expozice,
účinky systémové účinky účinky systémové účinky

,' Orálni (mg/kýden) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici
; |nha|ačni (mg/m3) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici

Dermálni (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici
i DNEL spotřebitelé
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Krátkodobá Krátkodobá Dlouhodobá Dlouhodobá
Cesta expozice expozice, |oká|ní expozice, expozice, lokální expozice,

účinky systémové účinky účinky systémové účinky
Orální (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici
lnhalační (mg/m3) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici

Dermálni (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici
PNEC
pitná voda (mg/l) 0,96
mořská voda (mg/l) 0,79
sporadické uvolněni (mg/l) není k dispozici
sediment pitná voda (mg/kg/den) není k dispozici
sediment mořská voda (mg/kg/den) není k dispozici
půda (mg/kg/den) 0,63
čistička odpadních vod (mg/l) 580
Název látky monoethanolamin
Číslo CAS 141-43-5

DNEL pracovnici

Krátkodobá Krátkodobá Dlouhodobá Dlouhodobá
Cesta expozice expozice, [oká|ní expozice, systémové expozice, |oká|ni expozice, systémové

účinky účinky účinky účinky

Orálni (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici není k dispozici

|nha|ačni (mg/m3) není k dispozici není k dispozici 3,3 není k dispozici

Dermálni (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici 1,0

DNEL spotřebitelé

Krátkodobá Krátkodobá Dlouhodobá Dlouhodobá
Cesta expozice expozice, |oká|ní expozice, systémové expozice, lokálni expozice, systémové

účinky účinky účinky účinky

Orálni (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici 3,75

|nha|ačni (mg/m3) není k dispozici není k dispozici 2,0 není k dispozici

Dermální (mg/kg/den) není k dispozici není k dispozici není k dispozici 0,24

PNEC

pitná voda (mg/l) 0,085

mořská voda (mg/l) 0,0085

sporadické uvolnění (mg/l) 0,025

sediment pitná voda (mg/kg/den) 0,425
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sediment mořská voda (mg/kg/den) 0,0425

půda (mg/kg/den) 0,035

čistička odpadních vod (mg/l) 100

8.2 Omezová ní expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Ventilace, odsávání zdrojů par. zajistěte a kontrolujte těsnost zařízeni. Zamezení tvorby aerosolů.
Dodržujte obvyklá preventivní opatřeni při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejist, nepit a nekouřit.
Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Zamezte kontaktu směsi
s očima a pokožkou.
Soubor preventivních a ochranných opatřeni je uveden v oddíle 7 tohoto bezpečnostního listu.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle, obličejový štít (především při manipulaci s koncentrátem).

.. ochrana rukou Rukavice (např. butylkaučuk, po|yviny|ch|orid 0,5 mm).Ochrana kúže: µna ochrana Pracovni odev, pracovni zastera.
Ochrana dýchacích cest: Není nutná. V případě potřeby výběr podle ČSN EN 14387"A1
Tepelné nebezpečí Při použití dle návodu nevzniká.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Nevylévejte do vody, do půdy a větší množství koncentrátu nevylévejte do kanalizace. Očistěte obaly od
znečištění během práce, stabilně ukládejte obaly, zamezte převráceni nezajištěného obalu.

ODDÍL 9: Fyzikálni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyziká|ních a chemických vlastnostech

Vzhled Kapalina, čirá, nažloutlá až nahnědlá.
Zápach specifický po použitých surovinách.
Prahová hodnota zápachu Nestanovena.
pH Cca 10: 20 °C, 1% roztok.
Bod tuhnuti Pod 5 °C.
Bod varu l jeho rozmezí Cca 100 °C.
Bod vzplanutí Odpadá. Nestanoven.
Rychlost odpařování Nestanovena.
Hořlavost Směs není hořlavá.
Meze výbušnosti Odpadá. Nestanoveny.
Tlak pá'y Nestanoven.
Hustota páry Nestanovena.
Relativní hustota 1 g.cm"', 20 °C.
Rozpustnost Neomezeně rozpustný ve vodě, 20 °C.
RozdělovacI koeficient Nestanoven.
n-oktanol/voda
Teplota samovznÍcenÍ Odpadá. Nestanovena.
Teplota rozkladu Nestanovena.
Viskozita Nestanovena.
výbušné vlastnosti Odpadá.
Oxidační vlastnosti Nemá oxidační vlastnosti.

9.2 Další informace Nejsou uvedeny

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita



BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle NařIzenI (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 2015/830)

Obchodní název:
Datum revize v ČR:
Nahrazuje verzi:

F 5
1.2.2018 Verze: 1.00

Strana 7 (celkem 10)

10.1 Rea ktivita
Přípravek je chemicky stabilní, botná pryže.

10.2 Chemická stabilita
Při dodržení podmínek pro skladovánI a manipulaci je směs stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou uvedeny,

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit.
Teplota přes 25 °C, přímé sluneční a tepelné záření, teplota pod 5°C může způsobit rozsazováni.

10.5 Neslučitelné materiály
Nejsou uvedeny.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Pouze při požáru oxidy uhlíku.

.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích

chemický název Akutní toxicita
Akutní toxicita komponent Oxyethylovaný mastný alkohol, LD,,, orálně, krysa: " 2000 my-kg"'·
směsi C13, 5EO LO,,, dermálně > 2000 mg.kg

Oxyethylovaný mastný alkohol
C10-18, 7EO ' LD,,, oralne, krysa: " 500 - 2000 mg.kg '.

Akutní toxicita směsi Odhadnutá hodnota ATE ,mě,i na základě hodnoceni složek je:
-orálně cca 1800 mg.kg"'
-dermálně " 2000 mg.kg"'
-inhalačně " 5 mg.l"'
Při požiti může dojit k poškozeni sliznice jícnu, žaludku. Aerosol dráždi
ke zvraceni (zvracení nevyvolávat, možnost vdechnuti pěny)!!!
Dráždi sliznici a kůži. Kontakt s malým množstvím produktu nezpůsobuje

Žiravost/dráždivost pro kůži nevratná poškozeni pokožky. U jedinců s vyšší vnímavostí k alergiím může
vyvolat senzibilizaci při kontaktu s kůži.

Vážné poškození Způsobuje vážné poškození očí. Při vniknutí do oka je možné trvalé poškozeni
očI/podrážděni očí rohovky.
Senzibilizace dýchacích

. .. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.cest/senzibMzace kuze
:,'ňt:::h'ita v zárodečných 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 cilové
orgány - jednorázová Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
expozice
Toxicita pro specifické cílové
orgány - opakovaná Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
expozice

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Při inhalaci
Nebezpečnost při vdechnuti aerosolu dochází k dráždění horních cest dýchacích. Aerosol dráždi

ke zvraceni (zvraceni nevyvolávat, m ožnost vdechn uti pěny)!!!
Klasifikace směsi Směs byla klasifikována v souladu s postupy dle nařízeni (ES) č. 1272/2008.

Nebyla testována na zvířatech.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

. , . Testovaný parametr:Chemicky nazev akutní toxicita (AT), chronická toxicita (CHT)
Oxyethylovaný AT: Ryby: LC,q, Leuciscus idus, 96 hod = 1 - 10 mg.l"'.
mastný alkohol, C13, AT: Bezobratlí EC,,, Daphnia, 48 hod = 1 - 10 mg.l"'.
5EO AT: Řasy: EC,,, 72 hod = 1 - 10 mgj"'.

AT: Mikroorganismy: ,
Toxicita komponent EC,,, aktivovaný kal (72 hod) =" 2500 mg,1" .
směsi CHT: NOEC: Ryby: 0,37 mg.l"'.

Oxyethylovaný AT: Ryby: LC,q, Leuciscus idus, 96 hod = 1 - 10 mg,1"'.
mastný alkohol, ClO- AT: Bezobratlí: EC,,, Daphnia, 48 hod = 1 - 10 mg.l"'.
18, 7EO AT: Řasy: EC,,, 72 hod = 1 - 10 mg.l"'.

AT: Mikroorganismy: ,
EC,q, aktivovaný kal (72 hod) =" 2500 mg.l .
CHT: NOEC: Ryby: " 0,1 - 1 mg.l"'.

Přípravek je v souladu s nařízenim (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako škodlivý
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Testy na vodnich/suchozemských

Toxicita směsi organismech nejsou pro směs k dispozici. Vzhledem k vysoké koncentracipovrchově aktivních látek je třeba věnovat pozornost tomu, aby se přípravek ve
vysokých koncentracích nedostával do vodotečí. Při úniku zejména do vodního
prostředí může způsobit dlouhodobé škodlivé účinky na vodních organizmech,

12 2 Perzistence a Povrchově aktivní látky splňují požadavky (ES) č. 648/2004. Přípravek je dobřerozložitelnost biologicky odbouratelný.
12.3 BioakuTu|ační Vzhledem ke složeni není pravděpodobné hromadění v životním prostředípotencial
12.4 Mobilita v půdě Nenaměřena, lze předpokládat vysokou mobilitu.
12.5 výsledky pbt a VPvB Směs neobsahuje takto identifikované látky.
12.6 Jiné nepříznivé účinky Nejsou uvedeny.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňováni
13.1 Metody nakládání s odpady

Nespotřebované zbytky a přípravek zachycený při úniku do absorpčních
materiálů se likviduje jako nebezpečný odpad v souladu se zákonemOdstranovani smesi V.. - . . . - .o odpadech (N 200 129). Znecisteny povrch se po mechanickem odstraneni
přípravku oplachuje velkým množstvím vody.
Obaly od výrobku je třeba co nejvíce vyprázdnit. Po vyčištěni je možné

Odstraňováni je opět použit, recyklovat, nebo likvidovat v souladu s místními předpisy např.
kontaminovaného obalu do tříděného odpadu.

CZ: za obaly je placen zákonný poplatek za likvidaci obalové materiálu

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo Není klasifikováno jako zboží nebezpečné pro přepravu.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro Netýká se.přepravu
14 3 Třída/.třídy nebezpečnosti Netýká se

pro prepravu
14.4 Obalová skupina Netýká se.

Výstražná tabule (Kemler) Netýká se.
Bezpečnostní značka Netýká se.
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14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Není nebezpečný pro životní prostředí.

14.6 Zvláštni bezpečnostní opatřeni pro Netýká se.uživatele

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy Il Netýká se.úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ŕ

ODDÍL 15: Informace o předpisech

CZ: Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků,
v platném znění.
Zákon o obalech č. 477/2001 a souvÍsejÍcÍ právni předpisy
v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platnémPredpisy týkající se bezpečnosti, znění.

15.1 zdraví a životního Nařízeni vlády č. 361/2007 Sb,, v platném zněníprostředí/specifické právní předpisy Vyhláška č. 423/2003 Sb.
týkajIcI se látky nebo směsi

EU: NařIzenI 1907/2006/ES (REACH) ve znění pozdějších
změn, nařízením komise (EU) 2015/830.
Nařízeni 1272/2008/ES (CLP) ve znění pozdějších právních
předpisů.
Směrnice 98/24 ES
Nařízeni 648/2004/ES o detergentech.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Není zpracováno.

ODDÍL 16. Další informace
a. Změny provedené v bezpečnostním listě:

První vydáni všech oddIlů bezpečnostního listu podle nařIzení Komise (EU) 2015/830 a podle nařízeni
Evropského Parlamentu a Rady č. 1272/2008.

b. Klíč nebo legenda ke zkratkám:
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4,
Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3.
Eye Dam. 1 Vážné poškozeni očí, kategorie 1.
Skin Corr18 Zíravost pro kůži, kategorie IB.
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3.
Flam Liq. 2 Hořlavá kapalina, kategorie 2.
DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nežádoucím účinkům.
PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům.
UN = OSN Organizace spojených národů.

c. Důležité od kazy na literaturu a zdroje dat:

Bezpečnostní list je sestaven na základě bezpečnostních listů a technických informaci výrobců surovin
a doplněn o zákonné požadavky.

d. Klasifikace směsi podie nařizenI (ES) č 1272/2008
Eye Dam. 1 výpočtová metoda.

Skin lrrit. 2 výpočtová metoda - vzhledem k celkovému obsahu
neionogennich tenzidů

Acute Tox. 4 výpočtová metoda.
Aquatic Chronic 3 výpočtová metoda.



lČeská repub/?lM'
Hasičsk,; zác:f"v'"" sbor

hlavm7lu ,wc: -u.' "". "ahy ,
BEZPEČNOSTNÍ LIST Sokolská 62, i..: ,' ;;-j ,-'raha 2

jl
(podle NařIzenI (ES) č. 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 2015/830)

Obchodní název: F 5 ",I'
Datum revize v ČR: 1.2.2018 Verze: 1.00

Nahrazuje verzi: --- Strana 10 (celkem 10)

e. Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechováni.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
h318 způsobuje vážné poškozeni očí.
h319 způsobuje vážné podráždění očí.
h412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

f. Pokyny pro školení:
Pracovnici, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami a směsmi, musí být v potřebném rozsahu
seznámeni s účinky těchto látek a směsi, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se
zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárii.
Osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji
uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující nebezpečné látky a směsi musí být seznámeni s

__ pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID.g. Další údaje.
výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalosti, nepředstavuji žádné zajištění vlastnosti
a platí jen ve spojeni s obvyklým zacházením za normálních podmínek a se specifikovanými údaji
v technickém návodu. Bezpečnostní list je sestaven na základě bezpečnostních listů výrobců surovin
a doplněn o zákonné požadavky. Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen
(oddíl 1.2). Za jakékoliv jiné použití tohoto výrobku, event. v kombinaci s jinými produkty nebo postupy je
zodpovědný sám uživatel.


