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Kominíček
Technický list
POUŽITÍ
Chemický odstraňovač sazí. Kominíček zlepší hospodárnost provozu kamen a kotlů. Snižuje teplotu
vzplanutí (spálení) popílku a dalších částic, čímž částečně eliminuje usazování a zanášení komínu a
topeniště. Rovněž má pozitivní vliv při odstraňovaní dehtových zbytků z kamen a topenišť, které se
pak dají snáze odstranit.

VLASTNOSTI
Vzhled
Zápach
Aplikace
Hodnota pH
Obsah aktivní látky:

černý granulovaný materiál
po surovinách
vložením 1 až 2 pytlíčků do krbu, kamen, topeniště na pevná paliva
4,0 - 6,0 (1% vodný výluh)
Chlorid měďnatý (CuCl2), cca 7,4%
cca 3,5% vyjádřeno jako Cu

Parametry výrobku - PNV
Č.
1

Název zkoušky

Kritéria

Metodika měření

vzhled

černé granule

senzoricky

2

přítomnost aktivní
látky (mědi)

vyhovuje zkoušce

P13-7

Poznámky
případně zelený nebo šedozelený povlak
nemá vliv na funkci přípravku
příloha č.15

APLIKACE
Jeden nebo dva sáčky KOMINÍČKA (podle stupně zanesení) vložte na rozžhavené topivo v dostatečně
roztopených kamnech. V případě potřeby postup zopakujte. Je vhodné aplikovat i preventivně.

REFERENCE
Výrobek se již řadu let prodává v malospotřebitelské síti.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Balení
Skladování

Záruční doba

Sáčky á 14 g, celkem 5 sáčků v krabičce s minimální celkovou hmotností 70g
Skladujte výrobek v originálních dobře uzavřených obalech v poloze
uzávěrem nahoru v suchých a proti vlivům povětrnosti chráněných
prostorách. Neskladujte na přímém slunečním světle a u zdrojů tepla.
Skladujte při teplotách 5 až 25 °C.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Výstražný symbol

Poznámka: Věta H411 nemá signální slovo.
Označení specifické rizikovosti
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
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.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečných odpadů nebo předejte oprávněné
osobě.
Pokyny pro bezpečné nakládání
Výrobek sám o sobě není toxický při použití dle návodu. Obsahuje sloučeniny mědi, které jsou toxické
pro vodní prostředí.
Upozornění: některé kouřovody a komíny mohou být vyrobeny z materiálů, u nichž může měď
způsobovat a/nebo napomáhat korozi. Použití kominíčku doporučujeme konzultovat s konkrétním
dodavatelem kouřovodů a vložek do komína.
První pomoc
Expozice vdechováním – prakticky nepřichází v úvahu.
Expozice stykem s kůží - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí
ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrno zřetelné podráždění kůže.
Expozice stykem s okem - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody
nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je
nejprve odstranit.
Expozice požitím - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a
Nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený
nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.
Ochrana a použití osobních ochranných prostředků
ochrana dýchacích cest
při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organ.
parám a aerosolům, typ A, AX (hnědý).
ochrana očí
ochranné brýle nebo obličejový štít
ochrana rukou
ochranné rukavice odolné chemickým vlivům – Fluoroelastomer, tloušťka
0,5-0,65mm, RD 480min.
Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna)
nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Při
znečištění pokožky ji důkladně omýt.
ochrana kůže
ochranný pracovní oděv
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Likvidace odpadů
Znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky je nutné odkládat na určeném místě nebo předat
osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech
za účelem využití nebo zneškodnění.
Prázdné obaly a obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí (sběrná místa) nebo předat
osobě s oprávněním k nakládání s odpady. Katalogové číslo odpadů: 060314 - tuhé soli a roztoky
neuvedené pod položkami 060311 a 060313.

ADR
Číslo UN:
Třída nebezpečnosti:
Obalová skupina:
Vzor nálepky:

3077
9
III
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