
Technický list 

HB–LAK s.r.o., Tovární  20, Ústí  nad Labem, 400 01

Výroba/Distribuce:  telefon: 602623097, 475602228 e-mail: hb_lak@volny.cz 
HB-LAK s.r.o.,  fax: 475602228 web: www.hb-lak.cz 
Tovární 20, Ústí nad Labem 400 01    stránka 1/1 

KKYYSSEELLIINNAA  ŠŠ AAVVEELLOOVVÁÁ    
 
Charakteristika výrobku 
Bílá krystalická látka. 
 
Jedná se o hydroskopickou látku, proto je nutno ji 
uchovávat v t sném obalu. 
 
Použití 
10% vodný roztok se používá k išt ní skvrn od ovoce, 
vína, inkoustu apod. na látkách, nábytku, koberc  apod. 
Po vy išt ní skvrn je nutno ošet it istou vodou se 
saponátem. 
Hlavní použití kyseliny š avelové je pro renovaci 
p írodních i um lých kameniv, kde istí i úporné 
ne istoty a zamezuje r stu mech  a lišejník . Vhodná je 
pro údržbu pomník  a jiných výrobk  z kamene. 
Zamezení r stu mech  a lišejník  je dlouhodobé. 
 
Vlastnosti výrobku 
Žíravina 

  obsah min. min 99,6%  
t žké kovy max. min 0,001% 
popel max. min 0,08% 
železo max. min 0,0015% 
chloridy max. min 0,003% 

 
Technologický postup zpracování 
 
Bezpe nost a hygiena práce 
Zdraví škodlivá p i vdechování a p i styku s k ží. 
Zp sobuje poleptání. P i práci používejte pracovní od v, 
ochranné brýle p ípadn  obli ejový štít, nepropustné 
ochranné rukavice. Po skon ení práce umyjte pokožku 
vodou a mýdlem a ošet ete repara ním krémem. 
 
První pomoc 
V p ípad  úrazu nebo necítíte-li se dob e, okamžit  
vyhledejte léka skou pomoc. 
P íznaky otravy se mohou projevit až po mnoha 
hodinách, proto je nutný léka ský dohled 48 hodin po 
nehod  
P i nadýchání: 
Dopravit postiženého na erstvý vzduch, odstranit z 
postiženého zne išt ný od v (p evléknout). P i 

nepravidelném dýchání nebo 
zástavách dechu zave te um lé 
dýchání. Zajistit léka skou pomoc. 
P i styku s k ží: 
Odstranit zne išt ný od v a co 
nejintenzivn ji oplachovat 
zasažená místa proudem isté 
vody. 
P i zasažení o í: 
Co nejrychleji provést výplach 
proudem vody, provád t ho co 
nejdéle min. 20 minut, zajistit léka ské ošet ení a ve 
výplachu pokra ovat i p i transportu postiženého. 
P i požití: 
Vypláchnout ústa vodou. V žádném p ípad  nevyvolávat 
zvracení. Vyhledat léka skou pomoc. 
 
Požárn  technická charakteristika 
Neho lavá látka. P i požáru se uvol ují nebezpe né 
toxické plyny.  
Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího 
ochranného oble ení a nezávislého dýchacího p ístroje.  
Kontaminovanou hasební vodu nevypoušt t do životního 
prost edí. 
 
Likvidace odpad  
Obaly 
umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením v 
ú edn  schválené spalovn  nebo skladovat na skládkách 
pr myslového odpadu. 
Po d kladném vyprázdn ní se obal likviduje formou 
železného šrotu. P i jeho úpravách se nesmí používat 
postupy s otev eným ohn m. 
 
Balení, skladování, p eprava 
se obvykle do  PE obalu po 0,5 kg, p ípadn  do jiných, 
p edem dohodnutých obal . 
Skladuje se v uzav ených obalech p i teplot  5 až 25 °C. 
P i dodržení skladovacích podmínek v p vodním 
neotev eném obalu je záru ní doba minimáln  do data 
uvedeného na obalu. 
 

Pozn. 
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním a aplika ními zkouškami. Prospekt m že právn  
jen nezávazn  poradit, zpracování výrobku je nutno p izp sobit konkrétním podmínkám. 
 


