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Příloha č. 1 

Benzen 

Organická sladce zapáchající sloučenina. Bezbarvá, hořlavá, toxická kapalina 

s karcinogenními účinky. Při pokojové teplotě je kapalný s hustotou menší než voda. 

Používá se jako rozpouštědlo nebo pro výrobu léčiv, plastů, syntetické pryže, výbušnin, 

kosmetiky, polystyrenu a barviv. Pro zvýšení oktanového čísla se přidává i do benzínu. 

Zdravotní nebezpečí kategorie 3. - velmi nebezpečná látka, dýchací přístroj a úplný 

ochranný oblek nutný. Hořlavost kategorie 3. - silně hořlavá látka, nebezpečí vznícení za 

normální teploty. Hasit pěnou na polární kapaliny, suchým práškem, CO2. V případě 

havárie je potřeba nádrž s látkou chladit vodou, používat přitom ochranný oblek a dýchací 

přístroj. Látka může prudce reagovat, v případě nutnosti zjistit možnost evakuace, protože 

látka může vážně ohrozit okolí. Látky při kontaktu s fluoridem jodičným prudce reaguje. 

Při styku s peroxidem sodným může dojít ke vzplanutí. Směs par s chlorem může 

explodovat.   Při styku s kyselinou sírovou vybuchuje. Při úniku látky do odpadních vod 

nebo kanalizace vzniká nebezpečí výbuchu a jedovaté páry. Páry jsou těžší než vzduch a 

proto se při úniku shromažďují v kanálech či sklepních prostorách, kde vzniká nebezpečí 

požáru či výbuchu. Při požáru vznikají dráždivé toxické plyny.  

IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1114 

Registrační číslo CAS: 71-43-2 

Číslo ES:   200-753-7 

Sumární vzorec:   C6H6 

CLP: 

Klasifikace:  

 Hořlavá kapalina kategorie 2 

 Karcinogenita kategorie 1 

 Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1B 

 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice kategorie 1 

 Nebezpečný při vdechnutí kategorie 1 

 Vážné poškození očí kategorie 2 

 Žíravost/ dráždivost pro kůži kategorie 2 

 Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 3 
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H věty:   

 H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

 H350 - Může vyvolat rakovinu. 

 H340 - Může vyvolat genetické poškození.  

 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené expozici. 

 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

 H319 - Způsobuje vážné poškození očí. 

 H315 - Dráždí kůži. 

 H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

P věty:  

 P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými 

povrchy. Zákaz kouření. 

 P233 - Uchovávat obal těsně uzavřen.  

 P405 - Skladovat uzamčené. 

P370 + P378 - V případě požáru: K hašení použijte… 

PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 3 

Obalová skupina ADR/RID: II 

HAZCHEM: 3WE 

Třída hořlavosti: AI 

TOXICITA:  

Při orálním podání je pro člověka nebezpečná dávka 50 mg na jeden kilogram 

hmotnosti člověka. Pro inhalaci je nebezpečná koncentrace 6 g/m
3
 po dobu pěti minut. 

Chronická toxicita nastává dle testu LCLo 65 mg/m
3
 inhalačně po dobu pěti let. Při akutní 

otravě způsobí depresi centrálního nervového systému, což může vést až ke smrti. Při 

vniknutí do oka může dojít k poškození rohovky. Benzen je nebezpečný pro vodu i vodní 

organismy. Mírná toxicita způsobí změnu chuti ryb, vyšší přivodí smrt. Pokud by se 
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benzen při úniku dostal do spodních vod, hrozí nebezpeční pro pitnou vodu. Z půdy a vody 

je eliminován vypařováním.  

Hygienické limity:  PEL: 3 mg/m
3
, NPK-P: 10 mg/m

3 

 

Nafta 

Motorová nafta je nažloutlá, při pokojové teplotě kapalná látka, která má 

charakteristický zápach pro motorovou naftu. Je klasifikována jako nebezpečná látka, resp. 

směs z více než 95% tvořena plynovým olejem. Nebezpečí hoření hrozí zejména v případě 

zahřátí kapaliny na teplotu vzplanutí. Při této teplotě dochází k odpařování organických 

těkavých látek, které mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Páry jsou těžší než 

vzduch a při úniku se šíří po zemi a následně se shromažďují v kanálech či uzavřených 

sklepních prostorách. Při požití a následně vyvolaném zvracení se může dostat do plic a 

vyvolat tak jejich poškození. Nafta je podezřelá v případě častého opakovatelného 

kontaktu s kůží z možného karcinogenního účinku. Při úniku nafty je nutné zabránit 

průniku do spodních a povrchových vod, protože může dojít ke kontaminaci nejen vod, ale 

také půdy.  

IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1202 

Registrační číslo CAS: 68334-30-5 

Číslo ES:   269-822-7 

Sumární vzorec:   C9 - C20 

CLP: 

Klasifikace:  

 Hořlavá kapalina kategorie 3 

 Karcinogenita kategorie 2 

 Akutní toxicita kategorie 4 

 Nebezpečí pro vdechnutí kategorie 1 

 Žíravost / dráždivost pro kůži kategorie 2 

 Nebezpečí pro vodní prostředí kategorie 2 

H věty:   

 H226 - Hořlavé kapaliny a páry. 
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 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

 H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 

 H315 - Dráždí kůži. 

 H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. 

 H373 - Může způsobit poškození orgánů. 

 H411 - Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

P věty:    

 P261 - Zamezte vdechování par. 

 P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

 P280 -  Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. 

 P301 + P310 - Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře 

 P331 - Nevyvolávejte zvracení 

PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 3 

Obalová skupina ADR/RID: III 

HAZCHEM: 3Z 

TOXICITA 

Dle testu LD50 orálním požitím nastává akutní toxicita při dávce větší než 2 g na 

kilogram váhy zvířete. Dermálně potom více než 5 g na kilogram váhy. Inhalačně LC50 je 

to 4,1 g na m
3
 vzduchu.  

 

Benzín 

Základ benzínu tvoří uhlovodíky se čtyřmi až dvanácti atomy uhlíku v molekule. Je 

to průzračná až slabě nažloutlá, prchavá a velmi hořlavá látka. Zapáchá typicky po 

benzínu. Benzín se používá mimo palivo také jako důležité rozpouštědlo pro tuky, oleje a 

živec. Výpary benzínu jsou ve směsi se vzduchem velmi výbušné, z tohoto důvodu je 

benzín s bodem vzplanutí nižším jako 21°C podřízený přísnějším zákonným omezením. 
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Inhalace výparů je pro zdraví velmi škodlivé. Ve vodě je nerozpustný. Manipulovat 

s látkou jen při použití dýchacího přístroje.   

 IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1203 

Registrační číslo CAS: 86290-81-5 

Číslo ES:   289-220-8 

Sumární vzorec:   C5 - C12 

CLP: 

 Klasifikace: Hořlavá kapalina kategorie 1 

 Nebezpečný při vdechnutí kategorie 1 

 Žíravost / dráždivost pro kůži kategorie 2 

 Toxicita pro reprodukci kategorie 2 

 Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1B 

 Karcinogenita kategorie 1B 

 Toxicita pro specifické orgány - jednorázová expozice kategorie 3 

H věty:   

 H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

 H315 - Dráždí kůži. 

 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. 

 H340 - Může vyvolat genetické poškození. 

 H411 - Toxický pro vodní organismy.   

P věty:  

 P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 

 P210 - Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy. - Zákaz 

kouření. 

 P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

 P280 - Použijte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 

 P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační 

středisko nebo lékaře. 

 P403+P233 - Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně 

zavřený. 
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PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 3 

Obalová skupina ADR/RID: II 

HAZCHEM: 3YE 

Třída hořlavosti: AI 

TOXICITA:  

Podle testu LD50 je nebezpečná dávka 10 - 100 miligramů na litr vody pří působení 

96 hodin pro vodní organismy. 

 

Fosfor žlutý 

Jedná se o měkkou látku nažloutlé barvy, kterou lze krájet i nožem. Je tvořen 

z molekul P4, které vytváří vysokou reaktivitu látky, již dokonce za pokojové teploty se 

slučuje s mnoha látkami. Fosfor je značně toxický a při směsi se vzduchem dochází 

k samovznícení. U fosforu lze vidět při tmě reakci jeho par se vzdušným kyslíkem, při 

které se vyzařuje světlo. Používá se pro analogové hodiny, aby šlo v noci rozpoznat, kolik 

ručičky ukazují hodin.   

Využívá se zejména při výrobě toxických nástrah na hlodavce nebo k výrobě 

farmaceutických preparátů. Dříve se využíval ve vojenské technice jako samozápalné 

letecké pumy a pro výrobu zápalek.  

Bílý, neboli žlutý fosfor se používal v první a druhé světové válce také jako 

chemická zbraň hromadného ničení. Způsobuje totiž velmi vážné a rozsáhlé popáleniny, 

často smrtelné při kontaktu s kůží. 
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IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1381 

Registrační číslo CAS: 12185-10-3 

Číslo ES:   231-768-7 

Sumární vzorec:   P4 

CLP: 

Klasifikace:  

 Samozápalná tuhá látka kategorie 1 

 Akutní toxicita kategorie 2 

H věty:   

 H250 - Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

 H330 - Při vdechování může způsobit smrt. 

 H300 - Při požití může způsobit smrt. 

 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.  

.  

P věty:  

 P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými 

povrchy. - Zákaz kouření. 

 P222 - Zabraňte styku se vzduchem. 

 P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

 P260 - Nevdechovat. 

 P335 + P334 - Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené 

vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

 P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

nebo lékaře. 

 P405 - Skladujte uzamčené. 

 P501 - Odstraňte obsah/obal dle dané legislativy.  

  

PŘEPRAVA: 

Fosfor se při přepravě v cisternách přepravuje pod vrstvou vody, která zabraňuje 

jeho samovolnému vzplanutí.  
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Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 4.2 

Klasifikační kód: ST3 

Obalová skupina ADR/RID: I 

HAZCHEM: 4WE 

TOXICITA:  

Podle testu typu LD50 je pro vodní organismy nebezpečné množství již 1 miligram 

látky na jeden litr vody. Pro ryby a podle testu LC50 je nebezpečná koncentrace už 0,105 

miligramů na jeden litr vody při expozici 48 hodin.  

Nejvyšší přípustný expoziční limit je v průměru 0,05 mg/m
3
 a krátkodobý 0,1 

mg/m
3
. 

 

Amoniak 

Amoniak je bezbarvý, štiplavý, toxický nebezpečný plyn. Při jeho vdechování 

nastává poškození sliznice. Plyn je lehčí než vzduch. V zemědělství se používá jako 

hnojivo. Plynný se používá v chladírenství jako náhrada freonů. Dále se používá jako 

bělidlo a čistidlo. Má korozivní účinky proti kovům.  

IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1005 

Registrační číslo CAS: 7664-41-7 

Číslo ES:   231-635-3 

Sumární vzorec:   NH3 
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CLP: 

Klasifikace:  

 Hořlavý plyn kategorie 2 

 Plyn pod tlakem 

 Akutní toxicita kategorie 3 

 Žíravost pro kůži kategorie 1B 

 Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 1 

H věty:   

 H221 - Hořlavý plyn 

 H280 - Plyn pod tlakem. Při zahřívání může vybuchnout. 

 H331 - Toxický při vdechování. 

 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

 H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. 

P věty:  

 P210 - Chraňte před teplem a horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 

plamenem. Zákaz kouření. 

 P260 - Nevdechujte páry. 

 P264 - Po manipulaci důkladně omýt. 

 P280 - Požít ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový 

štít.  

 P303 + P361 + P353 - Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu 

okamžitě svléknout. Opláchnout poškozená místa.  

 P304 + P340 - Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte 

v poloze usnadňující dýchání.  

 P310 - Okamžitě volejte toxikologické středisko/ lékaře.  

 P405 - Skladujte uzamčené.  

   

PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 2 

Klasifikační kód: 2TC 

HAZCHEM: 2PE - vodní mlha, úplná ochrana - možnost prudké reakce, evakuace 
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TOXICITA:  

Již po krátkodobé expozici dráždí a dokonce může i popálit kůži s rizikem trvalých 

následků. Dráždí i nosní sliznice a hltan vedoucí až k dýchacím potížím. Expozice vyšší 

koncentraci způsobuje zavodnění plic. Vznik vážných obtíží s dýcháním. V koncentraci od 

0,5% obj., 3,5 g/m
3
 může způsobit smrt.  

Hygienické limity: PEL: 14 mg/m
3
; NPK-P: 36 mg/m

3 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

pH 11,6 

Bod vznícení 650 °C 

Dolní mez výbušnosti 15 % obj 

Horní mez výbušnosti 28 % obj 

 

Anilin 

Olejovitá bezbarvá kapalina, která snadno oxiduje vlivem vzduchu a mění svou 

barvu do hněda. Jeho použití je hlavně při výrobě polyuretanů, barviv, léčiv ale také plastů 

a gumy, např. při přeměně kaučuku na pryž.  

IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1547 

Registrační číslo CAS: 62-53-3 

Číslo ES:   200-539-3 

Sumární vzorec:   C6H7N 

CLP: 

Klasifikace:  

 Karcinogenita kategorie 2 

 Mutagenita kategorie 2  

 Akutní toxicita kategorie 3 

 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice kategorie 1 

 Vážné poškození očí kategorie 1 

 Sensibilace kůže kategorie 1 

 Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 1 

H věty:   
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 H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. 

 H341 - Podezření na genetické poškození. 

 H331 - Toxický při vdechování. 

 H311 - Toxický při styku s kůží. 

 H301 - Toxický při požití. 

 H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené expozici. 

 H318 - Způsobuje vážné poškození očí. 

 H317 - Může vyvolat alergickou reakci na kůži.  

 H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P věty:   

 P201 - Před použitím obstarat speciální instrukce. 

 P264 - Po manipulaci důkladně omýt… 

 P271 - Používejte jen venku nebo v dobře větraných prostorách. 

 P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ 

obličejový štit. 

 P308 + P313 - Při expozici nebo podezření na ní vyhledat lékařskou 

pomoc/ošetření.  

 P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachovat 

vodou. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračovat ve vyplachování. 

 P405 - Skladovat uzamčené. 

   

PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 6.1 

Obalová skupina ADR/RID: II 

HAZCHEM: 3X 

Třída hořlavosti: AIII 

REAKTIVITA: 

Prudce reaguje s chloridem boritým. Směs s nitromethanem do minuty detonuje. Při 

styku s kys. chloristou může proběhnout explozivní reakce za vzniku pryskyřice. 

Explozivní reakce nastane při kontaktu s ozonem, trichlornitromethanem, páry se 
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vzduchem. Vznítí se při styku s kyselinou dusičnou. Společně s peroxidem vodíku se 

používá pro pohon raket. Při mísení s oleji vzrůstá teplota a tlak.  

TOXICITA:  

Podle testu LDLo je pro akutní toxicitu nebezpečná dávka pro člověka 3125 mg na 

kilogram hmotnosti při orální dávce. Při pozření vznikne tzv. cyanóza (nedostatečné 

okysličení krve). Působí i na centrální nervový systém člověka, při postižení působí člověk 

jako v podnapilém stavu. Anilin je toxický i při vdechování nebo při styku s pokožkou. 

Hrozí nebezpečí kumulativních účinků.  

Podle testu LD50 je pro vodní organismy nebezpečná dávka od 10 - 100 miligramů 

na litr vody. Podle LC100 je pro ryby dávka 250 gramů na litr vody.  

HYGIENICKÉ LIMITY: 

PEL: 5 mg/m
3
; NPK-P: 10 mg/m

3
  

KARCINOGENITA: 

Látka se řadí do skupiny 3, pro člověka ale nelze s jistotou klasifikovat, protože 

chybí dostatečné důkazy.  

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Bod varu  184,1 °C 

Dolní mez výbušnosti 1,3 obj. %  

Horní mez výbušnosti 11 obj. % 

Hustota 1020 kg/m
3
 

Molární hmotnost 93,13 g/mol 

Teplota vznícení 540 - 630 °C 

Teplota vzplanutí 70 - 76 °C 

pH  8,8 

Tenze par 0,05  

Rozpustnost 1,28 g/100 ml vody 

Rozpustnost 6,67 g/100 ml vroucí vody 
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Kyselina chlorovodíková 

Je to bezbarvá, těkavá kapalina se štiplavým zápachem, která patří mezi žíraviny. 

Reaguje s mnoha kovy. S ušlechtilými kovy nereaguje.  

Nejčastěji se používá jako 31% vodný roztok kyseliny chlorovodíkové. Největší 

účinnost (kyselost) má v koncentraci 38%. Využívá se např. k detekování vápence, nebo ve 

směsi s kyselinou dusičnou k rozpouštění zlata nebo platiny, k výrobě barvidel a plastů, při 

povrchové úpravě kovových materiálů. Lze ji použít i k čištění vodního kamene.  

IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1789 

Registrační číslo CAS: 7647-01-0 

Číslo ES:   231-595-7 

Sumární vzorec:   HCl 

CLP: 

Klasifikace:  

 Žíravost pro kůži kategorie 1B 

 Toxická pro cílové orgány kategorie 3 

 Směs korozivní pro kovy kategorie 1 

 

H věty:   

 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 H290 - Může být korozivní pro kovy. 

P věty:  

 P260 - Nevdechujte. 

 P264 - Po manipulaci důkladně omýt.  

 P271 - Používat jen venku nebo v dobře větraných prostorách. 

 P280 - Použijte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

 P303 + P361 + P353 - Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvů okamžitě svléknout. Opláchnout kůži 

vodou/osprchovat. 

 P301 + P330 + P331 - Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 
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 P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

nebo lékaře. 

 P321 - Odborné ošetření. 

 P405 - Skladovat uzamčené.  

   

 

 

PŘEPRAVA: 

Kyselina lze převážet pouze v cisternách nebo kontejnerech s vnitřní úpravou 

odolností proti kyselině chlorovodíkové.  

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 8 

Obalová skupina ADR/RID: II,III 

HAZCHEM: 2R 

REAKTIVITA: 

Kyselina chlorovodíková reaguje s karbidy vápníku, při reakci se může směs 

vznítit. V kontaktu s kovy uvolňuje vodík, který se vzduchem vytváří explozivní směs.  

TOXICITA:  

Akutní toxicita podle testu LD50 pro králíka při orálním podání nastává při dávce o 

velikosti 900 mg na kilogram hmotnosti králíka. Podle LCLo inhalačně působí negativně 

na člověka dávka 1300 ppm. Přepočet mg/m
3
 na ppm je 0,671, při teplotě 25°C a tlaku 

101,325 kPa.  
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Kyselina chlorovodíková působí toxicky na růst rostlin kvůli posunu pH. 

Ekotoxicita pro rostliny začíná na dávce 6 mg na litr vody. Pro ryby je LC50 dávka větší 

než 25 mg na litr tekutiny.  

Hygienické limity 

PEL: 8 mg/m
3
; NPK-P: 15 mg/m

3 

Fyzikálně chemické vlastnosti 

Bod tání -70 °C (25% roztok) 

-40 °C (32% roztok) 

-30 °C (38% roztok) 

Bod varu 107 °C (25% roztok) 

85 °C (32 % roztok) 

Hustota 1150 kg/m
3
 

Molární hmotnost 36,46 g/mol 

Rozpustnost Ve vodě rozpustná látka.  

Teplota vzplanutí Nehořlavá látka 

Tenze par 230 - 550 hPa v závislosti na teplotě 

pH 0,1 - 40 

 

Kyselina sírová 

Koncentrovaná je hustá olejovitá, žíravá kapalina, mísitelná s vodou. Při jejím 

ředění vzniká silná exotermní reakce. Její vlastnosti jsou především silné dehydratační a 

oxidační účinky. Řadí se mezi základní činidlo chemického průmyslu, protože rozkládá 

mnoho minerálních látek, nebo pro udržování nízkého pH v prostředí. Svou 

hygroskopickou vlastností se používá na sušení plynů, reaguje s organickými látkami za 

vzniku různých dalších látek, jako je ester, sulfokyseliny, které se poté využívají pro 

výrobu léčiv, hnojiv, chemikálií, plastů, výbušnin, barviv či úprava pH vody.  
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IDENTIFIKACE: 

Číslo UN:    1830 

Registrační číslo CAS: 7664-93-9 

Číslo ES:   231-639-5 

Sumární vzorec:   H2SO4 

CLP: 

Klasifikace:  

 Žíravá pro kůži kategorie 1A 

H věty:   

 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  

P věty:  

 P260 - Nevdechujte. 

 P264 - Po manipulaci důkladně omyjte… 

 P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

 P301+P330+P331 - Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

 P303+P361+P353 - Při styku s kůží nebo vlasy: Veškeré kontaminované 

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  

   

PŘEPRAVA: 

Oranžová tabule:  

Třída ADR/RID: 8 

Obalová skupina ADR/RID: II 

HAZCHEM: 3P  

REAKTIVITA: 

Oxiduje nebo dehydruje většinu organických látek. Po reakci s kyanoalkoholem 

nastává prudká reakce za vzrůstu tlaku. Při kontaktu vařící kyseliny s bílým fosforem se 

vznítí. Při rozpouštění ve vodě vzniká velmi exotermní reakce, kyselina musí být opatrně 

přidávána do vody, aby nedošlo ke zvýšení lokální teploty na bod varu.  



17 

 

 

TOXICITA:  

Akutní toxicita nastává podle testu LD50 na potkany orálním podáním dávkou 

2140 mg/kg. LC50 inhalačně je to 510 mg/m
3
 po 2 hodinovou expozici. Chronická toxicita 

pro člověka podle TCLo jsou 3 mg/m
3
 inhalačně po dobu 24 týdnů.  

Pro ryby je nebezpečná dávka větší než 1,2 mg/l. 

Hygienické limity: 

PEL: 1 mg/m
3
; NPK-P: 2 mg/m

3
 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Bod tání 3 °C (75% roztok) 

-20 °C (95% roztok) 

Bod varu 360 °C 

Hustota 1840 kg/m
3
 

Molární hmotnost 98,08 g/mol 

Rozpustnost Ve vodě rozpustná 

Tenze par 0,266 (při 20 °C) 

pH 0,3 (95% roztok) 

 

 


