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1.     IDENTIFIKACE LÁTKY/P ŘÍPRAVKU A SPOLE ČNOSTI/PODNIKU 

 
1.1 Identifikace látky nebo 
přípravku 
 

 
ALGICID PLUS 
 

1.2 Použití látky nebo p řípravku Nátěr na ničení řas a plísní na zdivu. Dle zákona 
o biocidech je určen k ochraně materiálů a povrchů ve 
stavebnictví (oblast použití: PT10 podle EC/8/98). 

1.3 Identifikace spole čnosti 
nebo podniku 

JUB Kemi čna industrija, d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
1262 Dol pri Ljubljani 
Slovenija 

                                Tel.:  +386 1 58 84 183 
Fax.: +386 1 58 84 250 
e-mail: info@jub.si 

 Distributor  
JUB a.s. 
Masarykova 265, 399 01 Milevsko 
Identifika ční číslo: 00511447 
Telefon: +420 382 521 187 
Fax: +420 382 521 810  
 

1.4 Telefonní číslo pro 
naléhavé situace 

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační 
středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 
293,nepřetržitá služba 224 915 402,224 914 570,224 
964 234. 
 

 Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
1262 Dol pri Ljubljani 
Tel.: 01 58 84 185 
Fax.: 01 58 84 227 
e-pošta: info@trc-jub.si 
V případě ohrožení zdraví se neprodleně poraďte 
s lékařem; v případě ohrožení života volejte 112. 
 

 
 
2.     IDENTIFIKACE RIZIK 
2.1 Rizika pro člov ěka 
Dráždí oči a kùži. Mùže vyvolat senzibilizaci při styku s kùží. 
2.2 Rizika pro životní prost ředí 
Nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organizmy. 
 
Zatřídění je provedeno konvenční metodou podle přílohy směrnice 1999/45/ES. 
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3.     SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 
3.1 Chemické složení 
Biocidní výrobek je směsí dvou účinných látek (benzalkonium chlorid a oktyl-isothiazolon) ve 
směsi organického rozpouštědla a vody. 
 
3.2 Nebezpečné látky 
 

Nebezpečná 
látka 

Koncentrace 
% hmotn. 

Č. CAS 
Č. EEC 

Index. č. 

Zatřídění R-věty 

 
dietylenglykol 

 
2,5 – 10  

111-46-6 
203-872-2 

603-140-00-6 

 
Xn  

 
22  

kvart. amoniové 
slouč., 

benzyl-C8-C18- 
alkyldimetyl 

chloridy 

 
2,5 – 10 

63449-41-2 
264-151-6 

612-140-00-5 

 
C, Xn, N 

 
21/22-34-50 

2-oktyl-2H-
isothiazol-3-on 

 
< 2,5 

26530-20-1 
247-761-7 
613-112-00-5 

 
T, C, N 

 
22-23/24-34-43-50/53 

 

 
 

4.     POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Při nadýchání  Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch. Přetrvává-li dráždění, 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při styku s k ůží Odstraňte potřísněný oděv, omyjte kůži vodou a mýdlem. 
Při zasažení o čí Promývejte oči velkým množstvím čisté vody (10 – 15 minut) při násilně 

otevřených víčkách. Je-li třeba, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití Je-li postižený při vědomí, vymývat ústa a vypít několikrát menší množství 

vody. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 
Informace pro 
lékaře 

Mohou nastat následné příznaky alergie. 

 
 
5.     OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU  
 
Vhodná hasiva 
CO2, prášek, pěna, v omezeném rozsahu také vodní mlha. 
 
Ochranné prost ředky 
Dýchací přístroj, ochranný oblek. 
 
Speciální postupy p ři hašení 
Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru ochlazujte vodou, přemístěte je do bezpečí. 
Zamezte úniku kontaminovaného hasiva do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
 
Zvláštní nebezpe čí zpùsobené expozicí látce nebo p řípravku, produktùm ho ření nebo 
vznikajícím plynùm 
Při požáru vznikají nebezpečné plynné produkty (CO, NOx, HCl) dým a saze. Používejte 
osobní ochranné prostředky (maska, dýchací přístroj). 
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6.     OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  
Bezpečnostní opat ření pro ochranu osob  
Používejte ochranný oděv a dbejte bezpečnostních předpisů (viz odst. 7 a 8). 
Bezpečnostní opat ření pro ochranu životního prost ředí 
Zabraňte rozlití, vylití do kanalizace, vodotečí, sklepů, šachet apod. V případě rozlití většího 
množství nebo při nebezpečí kontaktu s pitnou vodou informujte příslušné orgány. 
Metody čišt ění a zneškod ňování  
Větší množství přečerpejte do nádob, zasažená místa posypejte pískem nebo jiným 
absorbčním materiálem. Odpad odložte pouze na speciální skládku. Se sebraným odpadem 
nakládejte podle odst. 13. 
 
 
7.     ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  
 
7.1 Zacházení  
Zajistěne dostatečné větrání/odsávání vzduchu z pracovního prostoru. 
Zabraňte tvorbě plynù a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích 
přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší (odst.12). 
Výrobek používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými 
zápalnými zdroji. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na 
platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. 
7.2 Požár, exploze 
Nejsou potřebná zvláštní opatření 
7.3 Skladování   
Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu v chladném a větraném prostoru, mimo dosah dětí, 
odděleně od zvířat; chraňte před přímým slunečním zářením. 
7.4 Třída skladování 
12 – Nehořlavé výrobky (Nehořlavé kapaliny) 
 
 
8.     OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Technická opat ření: 
Dbejte na dostatečné větrání prostoru. 
8.1. Limitní hodnoty expozice / 
NPK-P pro páry dietylenglykolu: 44 mg/m3 (10 ppm) 
NPK-P pro páry oktyl-isothiazolu: 0,05 mg/m3 (10 ppm) 
8.2. Omezování expozice 
8.2.1. Omezování expozice pracovník ů 
a) Ochrana dýchacích cest  
Při správném používání není potřebná. Při stříkání/rozprašování pod tlakem je nutná ochrana 
dýchacích orgánů ochrannou masku proti aerosolům (filtr A/P2). 
b) Ochrana rukou a t ěla  
Používejte pracovní oděv. Při dlouhodobějším kontaktu používejte ochranné rukavice odolné 
proti organickým rozpouštědlům a chemikáliím podle EN 374). 
c) Ochrana o čí 
Chraňte oči ochrannými brýlemi s boční ochranou nebo obličejový štít. 
8.2.2. Omezování expozice životního prost ředí  / 
8.2.3 Hygiena p ři práci 
Během práce si myjte ruce vodou a mýdlem. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Pracovní oděv 
uchovávejte odděleně, potřísněný oděv ihned svlékněte. Před použitím zkontrolujte stav 
rukavic. Po práci použijte přípravek pro očištění a ošetření kůže. 
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9.     FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
  
9.1. Obecné informace 
 

 

Vzhled Tekutina 
Barva Bezbarvá až nažloutlá 
Zápach (v ůně): Mírný 
9.2. Informace d ůležité z hlediska 
ochrany zdraví, bezpe čnosti 
a životního prost ředí 

 

pH 4,0 – 4,5 /20oC  
Bod varu cca 100 °C 
Bod vzplanutí Neuvádí se. 
Bod vznícení Neuvádí se. 
Samozápalnost Není samozápalný. 
Nebezpečí výbuchu Výrobek není výbušný. 
Hustota cca 1 kg/dm3/20°C 
Viskozita: Neuvádí se. 
Meze výbušnosti Neuvádí se. 
Tenze par Neuvádí se. 
9.3. Další informace  
Rozpustnost ve vod ě mísí se s vodou 
 
 
10.    STÁLOST A REAKTIVITA  
10.1. Podmínky, kterých je t řeba se vyvarovat 
Výrobek je za normálních podmínek použití a skladování stabilní. 
10.2. Materiály, kterých je t řeba se vyvarovat / 
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu  
Škodlivé rozkladné produkty se za předpokladu správného skladování nevyskytují. Za 
přítomnosti plamene je možný výskyt oxidy uhlíku a dusíku, dým, saze. 
10.4. Nebezpečné reakce 
Nejsou známé. Výrobek není slučitelný se silnými oxidačními a redukčními činidly. 
 
 
 
11.    TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
Údaje platí pro výrobek v mokrém stavu, suchý výrobek po aplikaci není zdraví škodlivý. 
Toxikologické zařazení je provedeno konvenční metodou na základě toxikologických 
vlastností jednotlivých složek výrobku (odst. 2 a 3 bezpečnostního listu).  
Dlouhodobější vdechování organického rozpouštědla obsaženého ve výrobku (výrazně nad 
kontrolní limity) mùže zpùsobit bolení hlavy, závratě nebo křeče. Požití mùže zpùsobit 
poškození tkáně zažívacího traktu, dlouhodobější kontakt s kùží mùže zpùsobit její 
přecitlivìlost. Styk s očima zpùsobuje podráždění a slzení. Při používání podle návodu 
a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. 
 
Toxikologické informace: 
Akutní toxicita.           Oráln ě: LD/LC 50, potkan >2000 mg/kg 
Dráždění kůže:           Mírn ě dráždivý 
Dráždění očí:              Mírn ě dráždivý 
Senzibilizace:             Kontakt s k ůží může způsobit p řecitliv ělost. 
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Po styku s kůží může po určité době i malé množství chemikálií, zatříděných jako dráždivé, 
mít nepříznivý vliv na kůži. Vždy je nutno dodržovat opatření pro bezpečnost práce 
a v případě nehody poskytnout první pomoc. 
 
 
 
12.     EKOLOGICKÉ INFORMACE  
 
12.1. Ekotoxicita 
Výrobek silně ohrožuje vodu, zamezte úniku do vodotečí a kanalizace. 
12.2. Mobilita a obecné informace 
Výrobek je rozpustný ve vodě a obsahuje látky, které ohrožují žívotní prostředí. 
12.3. Perzistence a rozložitelnost 
Výrobek je těžce biologicky rozložitelný, proto se nevypouští do vodního prostředí bez předchozího 
zpracování na biologické úpravně. Pod hranicí nebezpečnosti pro mikroorganizmy jsou účinné látky 
biologicky rozložitelné. 
12,4. Ekotoxikologické informace 
Látka OIT (oktyl-isothiazolon) se při simulované zkoušce biologické rozložitelnosti „Aerobic 
Mineralisation in Surface Water – Simulation Biodegradation Test“ OECD Návod 309, při 
zkušebních koncentracích 0,01 mg/l a 0,1 mg/l prokázala jako dostatečně biologicky 
rozložitelná. OIT se v přírodních vodách rychle rozkládá, hodnota DT50 – počet dní, za které 
se rozloží 50% látky – se pohybuje mezi 1 a 3 dny. Hodnoty DT90 (rozložení 90% látky) je 
dosaženo po 3 až 5 dnech. 
Látka BAC (benzyl-alkyldimetyl chlorid) se v OECD 301 D – testu prokázala jako biologicky 
snadno rozložitelná (>60% spotřeby O2). 
12.5. Bioakumula ční potenciál 
Zanedbatelný bioakumulační potenciál, log Kow <3 
12.6 Toxicita ve vod ě 
Toxicita pro ryby a vodní organizmy 
 
                                  OIT (CAS: 26530-20-1)    BAC (CAS: 63449-41-2) 
LC50 ryby       / 96h     0,03 mg/l                          0,85 mg/l                      (Oncorhynchus mykiss) 
EC50 dafnie   / 48h      0,10 mg/l                         0,016 mg/l                    (Daphnia magna) 
IC50 řasy       / 72h      0, 084 mg/l                       0,02 mg/l                     (Selen. capricornutum) 
 
- Výrobek neobsahuje látky, které ovlivňují hodnotu AOX odpadních vod. 
- Biocid neobsahuje těžké kovy a sloučeniny podle směrnice 2006/11/ES. 
- Stupeň ohrožení vody: stupeň 3: velmi nebezpečný pro vodu (zatřídění podle metodiky 

německého sdružení chemického průmyslu VCI). 
 
 
 
13.    POKYNY K LIKVIDACI  
 
Podle katalogu odpadů a souvisejících předpisu je odpad klasifikován jako dráždivý (organický 
odpad obsahující nebezpe čné látky) s klasifika čním číslem 16 03 05* (ozna čení H 4). 
Lze ho likvidovat pouze organizovaným způsobem na některém ze speciálních, k tomu určených 
zařízení pro spalování speciálních odpadů, nebo uložením na speciálně přizpůsobenou skládku 
(označení postupu D5) nebo fyzikálně-chemickou úpravou (D9) nebo vysokoteplotním 
spalováním (D10). 
Pro nakládání s odpadem a znečištěným obalem je nutno kontaktovat oprávněnou osobu. 
Odpad nesdružujte s jinými nekompatibilními materiály (odst.10). 
 
Obal: 15 01 10*. Dobře vyprázdněný a vyčištěný obal (voda, čisticí prostředky) lze recyklovat. 
Zpětný odběr obalů je zajištěn na základě smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. Praha. 
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14.    INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
ADR/RID  
Třída: 9 (M6) – Různé nebezpečné látky a předměty 
UN číslo: 3082 
Obalová skupina III; Bezpečnostní značky: 9,N; Číslo nebezpečnosti: 90 
Název a popis: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(obsahuje: kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C8-C18 alkyldimetyl chloridy) 
IMDG  
Třída: 9 
ICAO – TI / 
UN číslo: 3082 
IATA - DGR  
Obalová skupina III, Bezpečnostní značky: 9, N. 
Název a popis: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(obsahuje: kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C8-C18 alkyldimetyl chloridy) 
Námořní znečištění: ANO 
Označení EMS: F-A, S-F. 
Poznámka:  
Obal / netto na obalovou jednotku (kus): 914 / 450 l pro nákladní a cestovní letadlo.  
 
 

15.    INFORMACE O PŘEDPISECH 

Přípravek je podle směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES v platném znění, (zákon č. 356/2003 
Sb. a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění) na obalu, etiketě apod. klasifikován a značen 
takto: 
ZATŘÍDĚNÍ 
Symbol nebezpe čnosti: 

                  
 Xi – DRÁŽDIVÝ                                            N – NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Obsahuje oktyl-isothiazolon a benzyl-alkyl-dimetyl chlorid. 
 
R-věty R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
S-věty 
 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24 Zamezte styku s kůží. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
S 28 Při styku s kůží omývejte okamžitě velkým množstvím vody. 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy. 

 



 
 Označení biocidních slou čenin podle čl. 20. sm ěrnice 98/8/ES: 

Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C8-C18alkyldimetyl chlorid (CAS 63449-
41-2) 
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 26530-20-1) 
 

 
 
16.    DALŠÍ INFORMACE 
 
R-věty z odst. 3:  
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. 
R 22 Zdraví škodlivý při požití. 
R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží. 
R 34 Zpùsobuje poleptání. 
R 43 Mùže vyvolat senzibilizaci při styku s kùží. 
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 
Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 
Další evropské předpisy: 
směrnice v platném znění: 67/548/EHS, 1999/45/ES, 89/391/EEC, 98/24/EC, 2004/37/EC 
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) 
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID) 
Národní předpisy ČR: 
Zákony v platném znění: č. 356/2003 Sb. o chemických látkách; 185/2001 Sb. o odpadech; 
258/2000 Sb. o veřejném zdraví; 86/2002 Sb. o ovzduší; 477/2001 Sb. o obalech; 59/2006 Sb. 
o prevenci závažných havárií; 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
Vyhlášky v platném znění: 
chemické látky - 221/2004 Sb., 222/2004 Sb., 232/2004 Sb., 234/2004 Sb., 
odpady - 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., 294/200 5 Sb., 
veřejné zdraví - 361/2007 Sb., 432/2003 Sb., 6/2003 Sb., 
ovzduší - 355/2002 Sb., 356/2002 Sb., 
obaly - 115/2002 Sb., 
mezinárodní smlouvy (v platném znění): 64/1987 Sb. 
 
Výrobce a distributor neodpovídají za správnost použití a za dodržování předepsaných 
ustanovení zpracovatelem výrobku. 
Údaje v bezpečnostním listu se vztahují výhradně na bezpečnostní požadavky související 
s výrobkem a neplatí v kombinaci s jinými materiály nebo při postupech, které nejsou 
definovány v návodech k použití. 
Při práci s látkou dodržujte omezení pro nezletilé osoby, těhotné a kojící matky. 
Obsah těkavých organických látek (VOC): Směrnice 2004/42/ES: VOC max. 57 g/l 
 
Doporu čená oblast použití a koncentrace biocidu: 
Prostředek na ochranu zdiva ve stavebnictví (PT10): 100 – 180 g/kg. 
 
 
Datum 1.vydání: 29.09.2010 
Datum předchozího vydání: 29.09.2010 
Datum obnoveného vydání (verze 02): 29.10.2010                Změny odstavc ů: 1, 16 
 
Zpracoval: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani, Slovinsko, info@jub.eu 
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