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TECHNICAL DATA SHEET 

Záchranný hasicí sprej 
Záchranný hasící sprej je nový inovativní produkt na českém trhu v oblasti protipožárních prostředků ve formě 

hasicího spreje. V Evropské unii neexistuje norma, která by ověřovala hasební schopnosti hasicích sprejů do 

1kg hmotnosti. 

Výrobek vyhovuje a je ve shodě s požadavky následujících dokumentů: 

 zákon c.̌ 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy podle § 22 a ve znění zákona c.̌

71/2000 Sb. K provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona

 zákon c.̌ 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící

 nařízení vlády c.̌ 194/2001 Sb.

 nařízení vlády c.̌ 305/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády c.̌ 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na aerosolové rozprašovače

 nařízení vlády c.̌ 315/2009 Sb.

Součástí náplně je koncentrát, který vyhovuje normě ČSN EN 1568-3. 

K produktu byl vydán analytický certifikát č. 14800158 ze dne 7. 4. 2014. 

Záchranný hasicí sprej: 

 šetrný k životnímu prostředí (nezpůsobuje škody na zasažených předmětech)

 plně ekologický, podléhá biologickému rozpadu

 nekorozivní a netoxický

 bezpečný a snadno ovladatelný

 použitelný i v mrazu do -15 °C

Použití hasicího spreje: 

 Hasivo

 Chladící prostředek - při styku s hořící látkou ji rychle ochlazuje a zabraňuje opětovnému
zapálení

 Prostředek při úniku nebezpečných látek

 Prostředek pro čištění kouře

 Prostředek pro likvidaci výparů

 Prostředek pro odbourání biologických látek

Možnosti použití: 

 v domácnosti (kuchyně, garáže...)
 v automobilech
 v přírodě
 na pracovišti
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Omezení použití: 

 Nepoužívejte na systémy a zařízení pod elektrickým proudem!

Skladování a nakládání s odpady: 

 Skladujte v suchu v originálním obalu.

 Nevystavujte přímému slunci.

 Rozmezí teploty skladování -15°C až +50°C.

 Pokud uplynula doba minimální trvanlivosti nebo pokud je sprej poškozen, vyměňte jej za
nový.

 Nepoužitý sprej či prázdný obal zklikvidujte v souladu se zákonem a místními předpisy.

Technické parametry: 

Přípravek je určen pro rychlou likvidaci začínajících požárů třídy A  (papír, 
dřevo, textil), B (nafta, benzín). 

Obsah: 470 ml 
Rozsah teplot skladování: - 15 až  + 50 °C 
Dostřik hasiva: až 3 m 
Doba činnosti: 19 - 21 s 
Minimální trvanlivost: 10 let od data výroby uvedeného na spodní 
části nádoby 
Certifikace: TÜV/WGK - na 100% koncentrát 
 OECD 203 "rybí zkouška"
 OECD 202 část 1 (48 h) "dafniová zkouška"
 OECD 423 "zkouška toxicity"
 NFPA 18 "zkouška smáčedla" pro požáry třídy A a B
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DALŠÍ INFORMACE: 

Výše uvedené údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí a nejsou žádným zaručením vlastností produktu. 
Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Výběr ochranných prostředků závisí na 
konkrétní situaci a měl by být proveden kompetentní osobou.  Je odpovědností uživatele produktu, aby 
posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci. 

Výrobek nesmí být používán k jinému účelu, než je určen.  

Vždy pečlivě přečtěte návod k použití a držte se uvedených pokynů. 

Výrobce a dodavatel nezodpovídá za škody, ať už přímé, nepřímé či náhodné způsobené při prodeji, použití, či 
nesprávném použití výrobku. 




