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Popisy jednotlivých činností orgánů státní správy 

Ministerstvo ţivotního prostředí je ústředním správním úřadem v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí před škodlivými účinky chemických látek neboţátek 

obsaţených v přípravcích a předmětech přípravků. [1] 

V rámci své působnosti zejména: 

 vykonává vrchní státní dozor v oblasti ochrany ţivotního prostředí před 

škodlivými účinky látek neboţátek obsaţených v přípravcích nebo předmětech 

a přípravků vyráběných, uváděných na trh nebo pouţívaných, 

 zveřejňuje Einecs, Elincs a Nlp na portálu veřejné správy, 

 uděluje a odnímá osvědčení o dodrţování zásad správné laboratorní praxe, 

 vykonává funkci určeného vnitrostátního orgánu pro dovoz a vývoz 

nebezpečných látek nebo látek obsaţených v přípravcích nebo předmětech, 

 uděluje souhlas s výjimkami v označování látek a přípravků, 

 uděluje souhlas s pouţitím názvu, který identifikuje nejdůleţitější funkční 

chemické skupiny, nebo s pouţitím alternativního názvu látky přítomné v 

přípravku, 

 vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 121 nařízení (ES) č. 1907/2006, 

 zřizuje ústřední kontaktní místo podle čl. 124 nařízení (ES) č. 1907/2006 za 

účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uţivatelům 

a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle 

uvedeného nařízení, 

 informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle čl. 123 nařízení (ES) č. 

1907/2006, 

 vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 

648/2004, 

 vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 15 nařízení (ES) č. 850/2004. [1] 

Ministerstvo ţivotního prostředí spolupracuje s příslušnými orgány ES a 

orgány členských států ES na úseku ochrany ţivotního prostředí před škodlivými 

účinky látek nebo látek obsaţených v přípravcích a předmětech a přípravků. [1] 
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Ministerstvo zdravotnictví je ústředním správním úřadem na úseku 

ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek nebo látek obsaţených v 

přípravcích a předmětech a přípravků. [1] 

V rámci své působnosti zejména: 

 zajišťuje sběr informací podle § 22 odst. 4 a § 24 odst. 2 zákona a umoţňuje 

dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku a ostatním 

orgánům statní správy podle § 30 zákona, Ministerstvu vnitra a hasičským 

záchranným sborům krajů, 

 spolupracuje s Ministerstvem ţivotního prostředí na výkonu funkce příslušného 

orgánu podle čl. 121 nařízení (ES) č. 1907/2006, 

 informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsaţených v přípravcích a 

předmětech nebezpečných pro lidské zdraví podle čl. 123 nařízení (ES) č. 

1907/2006. [1] 

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje příslušným orgánům ES a orgánům 

členských států informace a stanoviska v rozsahu, podobě a časových intervalech v 

souladu s poţadavky právních předpisů ES na úseku ochrany veřejného zdraví před 

škodlivými účinky látek nebo látek obsaţených v přípravcích a předmětech a 

přípravků. Spolupracuje dále s příslušnými orgány ES a příslušnými orgány 

členských států na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek 

nebo látek obsaţených v přípravcích a předmětech a přípravků. [1] 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci své působnosti: 

 spolupracuje při poskytování informací výrobcům, dovozcům, následným 

uţivatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a 

odpovědnosti podle čl. 124 nařízení (ES) č. 1907/2006, 

 informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle čl. 123 nařízení (ES) č. 

1907/2006. [1] 
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Česká inspekce ţivotního prostředí v rámci své působnosti: 

 kontroluje, jak jsou výrobci, zhotoviteli, dovozci, následnými uţivateli, 

distributory a prvními příjemci látek, přípravků a předmětů dodrţována 

ustanovení zákona, prováděcích předpisů, nařízení ES a rozhodnutí správních 

orgánů podle zákona, s výjimkou předmětů, nad kterými vykonává kontrolu 

krajská hygienická stanice, 

 stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrole závady, 

 nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění látek, 

přípravků nebo předmětů na trh, hrozí-li poškození zdraví nebo ohroţení ţivota 

člověka, poškození ţivotního prostředí, nebo jestliţe jiţ k němu došlo, můţe 

nařídit zneškodnění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na náklady 

jejich vlastníka, popřípadě drţitele, není-li vlastník znám, 

 ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona, 

 dává Ministerstvu ţivotního prostředí podněty k výkonu vrchního státního 

dozoru před škodlivými účinky látek nebo látek obsaţených v přípravcích nebo 

předmětech a přípravků vyráběných, uváděných na trh nebo pouţívaných, 

 spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi, celními úřady a správními 

úřady na úseku poţární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného 

záchranného systému a poskytuje jim odbornou pomoc. [1] 

Krajská hygienická stanice v rozsahu své působnosti stanovené zákonem 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

 kontroluje, jak jsou dodrţována ustanovení zákona č. 356/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, právních předpisů vydaných k jeho provedení, nařízení ES 

a rozhodnutí správních orgánů vydaná podle zákona, pokud upravují obsah 

látek v předmětech určených pro styk s potravinami, v hračkách, kosmetických 

prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let a ve výrobcích určených k 

přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejím jímání, odběru, 

dopravě, úpravě, rozvodu, shromaţďování, měření dodávky a dalších 

obdobných účelech, 
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 postupem stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

ukládá pokuty a nápravná opatření za porušení povinností stanovených 

zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy 

vydanými k jeho provedení, nařízeními ES a rozhodnutím správních úřadů 

vydaných podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud 

upravují obsah látek v předmětech běţného uţívání nebo výrobcích 

přicházejících do přímého styku s vodou, 

 spolupracuje s Českou inspekcí ţivotního prostředí a celními úřady a poskytuje 

jim odbornou pomoc. [1] 

Při výkonu kontroly postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle 

ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která upravují 

výkon státního zdravotního dozoru. Podle uvedeného zákona se posuzují i práva a 

povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrolované osoby při výkonu 

kontroly. [1] 

Celní úřad v rozsahu své působnosti: 

 vede evidenci všech zásilek látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 

zákona vyvezených a dovezených na území ČR. Do této evidence umoţní 

pracovníkům Ministerstva ţivotního prostředí, České inspekce ţivotního 

prostředí, Státní rostlinolékařské správy a krajské hygienické stanice nahlíţet, 

pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, včetně umoţnění dálkového 

přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství cel, 

 nepropustí nebezpečné látky nebo látky obsaţené v přípravcích, jejichţ dovoz 

je zakázán podle § 26 odst. 3 zákona, s výjimkou látek dováţených pro vědecké 

a výzkumné účely nebo pro potřeby dozorové činnosti, 

 kontroluje dovoz a vývoz látek podle nařízení ES č. 304/2003, 

 kontroluje, zda balení a označování látek a přípravků při dovozu a vývozu 

splňuje poţadavky § 19 aţ 22 zákona, 

 kontroluje, zda bezpečnostní list látky nebo přípravku při dovozu a vývozu 

splňuje poţadavky podle čl. 31 nařízení (ES) č. 1907/2006, 

 při kontrole podle jiných právních předpisů kontroluje plnění povinností 

stanovených v § 19 aţ 22 zákona, 



Příloha č. 1  Bc. Hana Sladecká 
Diplomová práce - Optimalizace ochrany zdraví při pracovní expozici 

chemických látkám v hutním provozu 
 

 67 

 dává podněty Ministerstvu ţivotního prostředí k výkonu vrchního státního 

dozoru při dovozu a vývozu látek a přípravků, 

 dává podnět České inspekci ţivotního prostředí k zahájení řízení při důvodném 

podezření na porušení povinností stanovených zákonem. [1] 
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Popis kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice 

Kontroly mohou být prováděny: 

a) z vlastního podnětu kontrolních orgánů, 

b)  na základě doţádání zvláštními zákony k tomu oprávněných státních orgánů,
 

 

 

c)  v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon. 

Kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů (dále jen "kontrolní 

pracovníci") na základě písemného pověření těchto orgánů. [5] 

Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichţ se zřetelem na jejich 

vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti        

o jejich nepodjatosti. 

Kontrolní pracovník je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech 

nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to svému nadřízenému. Kontrolované osoby 

oznámí kontrolnímu orgánu skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolního pracovníka, 

jakmile se o těchto skutečnostech dozví. 

O podjatosti kontrolního pracovníka rozhodne vedoucí kontrolního orgánu nebo jím 

pověřená pracovník (dále jen "vedoucí kontrolního orgánu") bez zbytečného odkladu.      

Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolní pracovník pouze úkony, které nesnesou odkladu. 

Proti rozhodnutí vedoucího kontrolního orgánu o podjatosti nelze podat samostatné 

odvolání. [5] 

Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni: 

      a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor 

kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je 

zaručena,  

     b) poţadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předloţily 

originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků 

výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného 

zboţí (dále jen "doklady"), 
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c) seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáţí-li se osvědčením pro 

příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního 

předpisu, 

d) poţadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných 

informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, 

e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí 

kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů, 

f) poţadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou 

zprávu o odstranění zjištěných nedostatků, 

g) v případech stanovených tímto zákonem ukládat pořádkové pokuty, 

h) pouţívat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je 

jejich pouţití nezbytné pro zabezpečení kontroly. 

Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci. 

Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady. 

Kontrolní pracovníci jsou dále povinni: 

a)oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předloţit pověření k provedení 

kontroly, 

b)šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, 

c)předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody 

jejich převzetí, 

d)zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, 

zničení poškození nebo zneuţití, 

e)pořizovat o výsledcích kontroly protokol, 

 f)zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu 

kontroly a nezneuţít znalosti těchto skutečností. [5] 

Kontrolní pracovníky můţe zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehoţ zájmu tuto 

povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením 

není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních 

předpisů. [5] 

Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení 

kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním 

kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) aţ f) a h) tohoto zákona. Fyzické osoby 

nemají povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejich splněním 



Příloha č. 2  Bc. Hana Sladecká 
Diplomová práce - Optimalizace ochrany zdraví při pracovní expozici 

chemických látkám v hutním provozu 
 

 70 

způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Kontrolované osoby jsou 

povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému 

vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. [5] 

O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných 

skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních přepisů, které byly 

porušeny. [5] 

 

 V protokole se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na 

kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, 

předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se 

kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly 

zúčastnili. [5] 

Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem 

protokolu a předat jim stejnopis protokolu. 

 

  Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem 

protokolu. [5] 

 

 Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto 

seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. [5] 

Proti protokolu můţe kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a 

to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník 

lhůtu delší. [5] 

O námitkách rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu, nestanoví-li zákon jinak. 

 

 Kontrolní pracovník můţe o námitkách sám rozhodnout, jestliţe jim v plném 

rozsahu vyhoví, jinak předloţí námitky do sedmi dnů od jejich doručení vedoucímu 

kontrolního orgánu. [5] 

 

 Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. 
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 Jestliţe je do tří měsíců od doručení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou 

správní řízení o uloţení sankce nebo opatření v přímé souvislosti se skutečností obsaţenou 

v protokolu, můţe kontrolní pracovník nebo vedoucí kontrolního orgánu rozhodnout, ţe se 

námitky vyřídí v rámci tohoto správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný 

správní orgán neţ kontrolní orgán, můţe kontrolní pracovník nebo vedoucí kontrolního 

orgánu rozhodnout o tom, ţe se námitky předávají tomuto správnímu orgánu. Jestliţe je 

však správní řízení zahájeno v přímé souvislosti s pouze některými skutečnostmi 

obsaţenými v protokolu, které lze od ostatních skutečností obsaţených v protokolu oddělit, 

postupuje se podle věty první pouze ohledně námitek, které se týkají skutečností, k nimţ je 

správní řízení zahájeno. [5] 

Proti těmto rozhodnutím není opravný prostředek přípustný. 

Fyzické osobě, která způsobila, ţe kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 14 

tohoto zákona, můţe kontrolní orgán uloţit pořádkovou pokutu aţ do výše 50 000 Kč. 

Pořádkovou pokutu lze uloţit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově 

stanovené kontrolními pracovníky. Úhrn takto uloţených pořádkových pokut nesmí 

překročit částku 200 000 Kč. 

Pořádkové pokuty lze uloţit do jednoho roku ode dne kdy kontrolní orgán nesplnění 

povinnosti zjistil. [5] 

Pořádkové pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pořádkové pokuty, 

které jako kontrolní orgán uloţila obec, jsou příjmem obce. 

Pořádkové pokuty vybírá orgán, který je uloţil. 

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly kontrolnímu orgánu nese tento orgán. 

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly kontrolovaným osobám nesou tyto 

osoby s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním oprávnění podle 

ustanovení § 11 písm. h) tohoto zákona. Tyto náklady hradí stát. Za škodu vzniklou 

kontrolovaným osobám v souvislosti s prováděním kontroly odpovídá stát; této 

odpovědnosti se nemůţe zprostit. [5] 

Nárok na náhradu nákladů nebo škody podle odstavce 2 je nutno uplatnit u kontrolního 

orgánu nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vznikly, jinak nárok zaniká. [5] 
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1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Chemický název:  

Obchodní název: EBOTEC MT15SF 

1.2 Pouţití látky nebo přípravku 

Konzervační prostředek. 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

ISP Biochema Schwaben GmbH 

Luitpoldstrasse 32 

D-87700 Memmingen 

Německo 

Identifikace dovozce 

Biesterfeld Silcom, s.r.o. 

Novodvorská 994 

142 21 Praha 4 

Česká republika 

IČO: 4579186 

 

Tel/Fax: +420-241-490-231, 241-490-094 

E-mail: info@bisi.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo  

224 915 402 (nepřetrţitá lékařská sluţba). 
  

2 IDENTIFIKACE RIZIK     

2.1 Klasifikace látky nebo přípravku 

Přípravek je klasifikován dle Směrnice 1999/45/ES jako: 

 

C   Ţíravý; R34-43-52/53 

2.2 Nejdůleţitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na 
ţivotní prostředí 

Způsobuje poleptání. Způsobuje senzibilizaci při styku s kůţí. Škodlivý pro vodní 

organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

 

3 SLOŢENÍ NEBO INFORMACE O SLOŢKÁCH 

 
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné sloţky: 

Název látky   Obsah v hm%   EC-číslo  CAS-číslo    Symbol    R-

věty 

směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)-isothiazolon 
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        1-5 -- 55965-84-9 T,C,N R23/24/25-34-

43 

     R50-53 
  

Plné znění R-vět viz. Bod 16. 
 

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

V případě nehody nebo necítíte-li se dobře při nadýchání přivolejte okamţitě lékařskou 

pomoc. 

4.1 První pomoc 

Všeobecné informace: V případě podráţdění nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte 

lékařskou pomoc.  Znečištěný oděv ihned odstraňte.   
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě nehody nebo necítíte-

li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte tento bezpečnostní 
list). 
Při styku s kůţí: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
Při zasaţení očí: Otevřené oči okamžitě vyplachujte proudem vody 10-15 minut, i pod 
očními víčky. Vyhledejte očního lékaře.   
Při poţití: Okamžitě vypláchněte ústa vodou a vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte 
zvracení.  Vyhledejte lékaře. 

4.2 Informace pro lékaře 

Ţádné údaje. 

 

5 OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŢÁRU 

5.1 Vhodná hasiva 

CO2, pěna, suchý prášek, vodní mlha. 

5.2 Nevhodná hasiva 

Žádné údaje. 

5.3 Zvláštní nebezpečí 

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvořit jedovaté plyny, oxidy uhlíku, oxidy 
dusíku, oxidy síry, chlorovodík, bromovodík.  

5.4 Ochranné prostředky pro hasiče 

Pouţijte plnou výstroj a dýchací přístroj jednotlivce.   

 

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU   

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob 

Pouţívejte osobní ochranné pomůcky viz. Bod 8. Nepovolané osoby odveďte mimo 

zasaţený prostor. Zajistěte dostatečné větrání. 

6.2 Preventivní opatření na ochranu ţivotního prostředí 

Zamezte průniku přípravku do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod nebo půdy. 

V případě úniku informujte příslušné úřady. 
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6.3 Metody čištění 

Látku absorbujte vhodným materiálem váţícím kapaliny (např. pískem, křemelinou, 

kyselým nebo univerzálním sorbentem), umístěte do vhodného kontejneru a předejte 

k likvidaci. Likvidujte v souladu s Bodem 13. 

 

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Dodrţujte všobecná bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. Při práci nejezte, 

nepijte, nekuřte. Pro osobní ochranné pomůcky viz. Bod 8. Zajistěte dostatečné 

odvětrávání a odsávání. S nádobou zacházejte opatrně.  Zamezte tvorbě aerosolu. 

7.2 Skladování 

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu. Skladujte v suchu, chladu a na dobře 

větraném místě. Doporučená teplota skladování: 0-30°C. Skladovací třída 8.   

7.3 Specifické pouţití 

Ţádné údaje. 

 

8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Nestanoveny. 

8.2 Omezování expozice   

Dodrţujte obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemickými látkami. Zamezte 

styku s očima, kůţí a oděvy. Nevdechujte plyny/páry/kouř/sprej. Kůţi chraňte ochranným 

krémem. Po zacházení s výrobkem se umyjte vodou a mýdlem.  

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

a) Ochrana dýchacích cest: Při nedostatečném odvětrávání pouţijte vhodný respirátor. 

b) Ochrana rukou: Pouţívejte vhodné ochranné rukavice z butylové pryţe, nitrilu. Doba 

průniku materiálem rukavic musí být delší neţ uvaţovaná doba pouţití. 

c) Ochrana očí: Těsnící ochranné brýle, obličejový štít. 

d) Ochrana kůže: Ochranný oděv, zástěru. Obuv odolnou chemikáliím. Kontaminovaný 

oděv před dalším pouţitím řádně vyčistěte. 

8.2.2 Omezování expozice ţivotního prostředí 

Ţádné údaje. 

 

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Vzhled: Naţloutlá kapalina 
Zápach (vůně): Charakteristický 

9.2 Informace důleţité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí 

pH: 3-6 při 20°C 
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Bod varu (rozmezí) (°C): 100°C 

Bod tání (rozmezí) (°C): ca -5 

Bod vzplanutí (°C): > 100°C 

Hořlavost: Neudávána 

Výbušné vlastnosti: Neuvedeny 

Oxidační vlastnosti: Neudávány 

Tenze par: 23 hPa při 20°C 

Hustota: 0,9-1,1 g/cm
3
 při 20°C 

Rozpustnost ve vodě Plně mísitelný 

Rozpustnost v tucích: Nestanovena 

Rozdělovací koeficient 

 n-oktanol/voda: Neudáván 

Viskozita: Neuvedena 

Hustota par (vzduch=1): Neudávána 

Rychlost odpařování: Neuvedena 

9.3 Další informace 

Ţádné údaje. 

 

 

10 STÁLOST A REAKTIVITA 

 

Produkt je stabilní za podmínek uvedených v Bodě 7.   

10.1 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat 

Teploty na 50°C. 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Alkálie koncentrované, silně oxidující látky, silně redukující látky.  

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

Oxidy síry, oxidy dusíku, oxidy uhlíku, chlorovodík. 

 

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Akutní toxicita 

EBOTEC MT15SF: 
LD50, orálně, potkan: > 3000 mg/kg (výpočet) 
 
Vdechování: Žádné údaje.  
Požití: Žádné údaje. 
Styk s kůží: Žíravý.   
Styk s očima: Silně žíravý.   

11.2 Chronická toxicita 

Senzibilizace: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

Omamné účinky: Ţádné údaje 

Karcinogenita: Ţádné údaje 

Mutagenita: Ţádné údaje  
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Toxicita pro reprodukci: Ţádné údaje 

 

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE   

12.1 Ekotoxicita 

směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)-isothiazolon: 

LC50, Oncorhynchus mykiss, 96 h: 0,19 mg/l  

LC50, Lepomis macrochirus, 96 h: 0,28 mg/l   

EC50, Daphnia magna, 48 h: 0,16 mg/l   

EC50, Pseudokirchneriella subc., 72 h:   0,018 mg/l   

EC50, Pseudomonas putida, 16 h: 5,7 mg/l   

12.2 Mobilita 

Ţádné údaje. 

12.3 Persistence a rozloţitelnost 

Produkt může být odbourán abiotickými (např. chemickými nebo fotolytickými) procesy.   

12.4 Bioakumulační potenciál 

Vzhledem k hodnotám rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda není bioakumulace 

očekávána. 

Log Pow CMIT = 0,4 

Log Pow MIT = -0,49 

12.5 Výsledky posouzení PBT 

Ţádné údaje. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Ţádné údaje. 

 

13 POKYNY K LIKVIDACI 

13.1 Odstraňování látky nebo přípravku 

Likvidujte v souladu s místními předpisy. 

13.2 Odstraňování znečištěných obalů 

Likvidujte v souladu s místními předpisy. Obaly lze vyčistit vodou a čistícím prostředkem 

a znovu pouţít. Obaly neschopné vyčištění musí být řádně zlikvidovány. 

13.3 Právní předpisy o odpadech 

Likvidujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  Podle Evropského katalogu 

odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrţ  pro jeho pouţití. Kódy 

odpadů by měl přidělit uţivatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za 

zneškodňování odpadů.  

 

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU   

 

Silniční a ţelezniční přeprava: ADR/RID: UN1903, Třída 8, Klasifikační kód C9, 

Nálepka 8, Číslo nebezpečnosti 80, Typ obalu III, Omezení mnoţství LQ7, Desinfekční 
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prostředek, kapalný, ţíravý,n.o.s. (směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-

3(2H)-isothiazolon).  

Letecká přeprava: ICAO/IATA: UN1903, Třída 8, Klasifikační kód C9, Nálepka 8, 

Číslo nebezpečnosti 80, Typ obalu III, Desinfekční prostředek, kapalný, ţíravý,n.o.s. (směs 

chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)-isothiazolon), IATA Balicí instrukce 

osobní přeprava, cargo 818. 

Přeprava po moři: IMDG: UN1903, Třída 8, Klasifikační kód C9, Nálepka 8, Číslo 

nebezpečnosti 80, Typ obalu III, Desinfekční prostředek, kapalný, ţíravý,n.o.s. (směs 

chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)-isothiazolon), EmS F-A, S-B. 

 

15 INFORMACE O PŘEDPISECH  

          Přípravek je dle Směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES klasifikován jako: 

   C   Ţíravý        
 

R-věty: R34 Způsobuje poleptání. 
 R43 Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží. 

 R52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé  

   účinky ve vodním prostředí. 

S-věty: S26  Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte    lékařskou pomoc. 

 S28 Při styku s kůţí okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody. 

 S36/37/39  Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 

brýle  nebo obličejový štít. 

 S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte okamţitě 

lékařskou pomoc (pokud moţno ukaţte toto označení). 

 S61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny 

nebo bezpečnostní listy. 

   

16 DALŠÍ INFORMACE 

 

Datum tisku: 14.4.2011 

Datum vydání: 2.12.2009 

Revizní poznámky: --- 

Plné znění příslušných R-vět: 

R23/24/25 Toxický při vdechování, při styku s kůţí a při poţití. 

R34 Způsobuje poleptání. 

R43 Můţe způsobit senzibilizaci při styku s kůţí. 

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
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R52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve  

  vodním prostředí. 

R53 Můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

 
Poznámka: 

Je odpovědností osob, které obdržely tento Bezpečnostní list, aby všichni, kteří výrobek mohou 
používat, manipulovat či disponovat výrobkem, nebo jakýmkoli způsobem přijít s ním do styku, byli 
seznámeni s informacemi obsaženými v tomto Bezpečnostním listě a pochopili je. Jestliže příjemce 
následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech 
věcných informací z Bezpečnostního listu výrobce/dovozce do svého vlastního Bezpečnostního listu, 
v souladu s národními předpisy a zákony. 

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto Bezpečnostním listě  (BL) jsou založeny na 
současném stavu vědeckých a technických vědomostí k datu uvedeném na tomto BL. Výrobce nebude 
odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, jímž se zabývá tento BL, pakliže výskyt takové závady se 
zřetelem na současný stav vědeckých a technických znalostí nemohl být zjistitelný.    
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSIA SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo směsi: SUPERSOL ADM U V2 

1.2 Pouţití látky nebo směsi: Lubrikační činidlo pro taţení drátů. Pro podrobnější 

informace prostudujte technický list přípravku. 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: 

Dodavatel /Výrobce: 

Jméno společnosti:    RHODIA Opérations    

Adresa:     40 rue de la Haie - Coq 

     F – 93306 AUBERVILLIERS CEDEX 

     Francie  

Telefon:     0033 1 53 56 50 00  

Fax:     0033 1 53 56 55 55  

Výrobní závod: 

Jméno společnosti:    RHODIA Opérations    

Adresa:     Usine de Melle – BP 30 

     F – 79500 Melle 

     Francie  

Telefon:     0033 5 49 27 60 60  

Fax:     0033 5 49 27 60 92  

E-mail:     Information.FDS@eu.rhodia.com (*) 

První příjemce / Zprostředkovatel: 

Jméno společnosti:    RHODIA CR s.r.o. 

Adresa:      Záběhlický zámek, Za Potokem 46/4 

     106 00 Praha 10 

IČO:     25 74 35 03 

Telefon:     00420 272 101 911 

Fax:     00420 272 101 925 

Odborně způsobilá osoba odpovědná za BL: jan.cernoch@rhodia.cz   

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: 

Nouzové telefonní číslo pro zacházení s chemickými látkami a přípravky: 

Klinika nemocí z povolání 

17 TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

17.1 Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 

Tel.  224 919 293 (non-stop)  

 224 915 402 

 224 914 575 

Fax: 224 914 570 

Lékařská záchranná sluţba:  155 

Hasičský záchranný sbor:  150 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Ve smyslu směrnice č. 67/548/EHS nebo 1999/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů je tento výrobek 

klasifikován jako: 

- SENZIBILIZUJÍCÍ, výstraţný symbol nebezpečnosti nepřiřazen 

- DRÁŢDIVÝ, výstraţný symbol nebezpečnosti Xi  

mailto:Information.FDS@eu.rhodia.com
mailto:jan.cernoch@rhodia.cz
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2.2 Nejzávaţnější nepříznivé účinky:    

Nejzávaţnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: 

Výrobek nepředstavuje ţádné zvláštní nebezpečí poţáru nebo výbuchu. 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: 
Dráţdí kůţi. Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůţí. Dodrţujte běţná pravidla 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi.  

Nejzávaţnější nepříznivé účinky na ţivotní prostředí:    
Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný pro ţivotní prostředí. Dodrţujte pokyny pro 

zneškodňování, uvedené v kapitole č. 13 „Pokyny pro odstraňování―, a místní a národní předpisy a 

omezení.  

Moţné nesprávné pouţití:    
Za normálních podmínek se nepředpokládá. 

2.3 Informace uváděné na obalu: 

Viz kapitola č. 15. 

3. SLOŢENÍ / INFORMACE O SLOŢKÁCH 

Typ výrobku:    SMĚS 

3.1 Chemická podstata:  Vodná emulze směsi aminových mýdel, vysokotlakých  

aditiv a nejrůznějších dalších přídavných látek. 

3.2 Sloţky představující nebezpečí pro zdraví nebo ţivotní prostředí: 

Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu směrnice č. 67/548/EHS nebo 
1999/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 
o změně některých zákonů.  
Sloţka:    CAS / ES Index. číslo:  Obsah: 
 Klasifikace: 
1,2-diaminoethan 107-15-3 / 203-468-6 / 612-006-00-6 < 5 %  R 10 
(ethylendiamin (EDA))        Xn; R 21/22-42/43 

C; R 34 
diethanolamin  111-42-2 / 203-868-0 / 603-071-00-1 < 5 %  Xn; R 22 
(2,2'-iminodiethanol)        Xi; R 38 – 41 

R 48/22 
3.3 Sloţky, které mají ve Společenství stanovené expoziční limity v pracovním 
prostředí (nejsou-li jiţ uvedeny v kapitole č. 3.2):  (*) 
Nejsou.

 

3.4 Další informace:  

L-naftenické oleje obsahují méně neţ 3 % extraktu dimethylsulfoxidu (DMSO) měřeno podle 

metodiky IP 346. 

Aditiva obsahují méně neţ 3 % extraktu dimethylsulfoxidu (DMSO) měřeno podle metodiky IP 

346. 

Obsah vody: přibliţně 50 %. 

Úplné znění R vět je uvedeno v kapitole č. 16. 
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny:    Postupujte s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost 

postiţeného. Zajistěte základní ţivotní funkce. V případě potřeby 

či jste-li na pochybách, vyhledejte lékařskou pomoc. Vţdy ukaţte 

lékaři tento bezpečnostní list, není-li k dispozici, pak obal nebo 

etiketu.  

4.2 Při nadýchání:    Ihned přesuňte postiţeného z kontaminovaného protonu na čerstvý 

vzduch. Zajistěte postiţenému klid. Je-li třeba, vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

4.3 Při styku s kůţí:    Ihned svlečte veškerý kontaminovaný oděv a obuv. Potřísněná 

místa pečlivě omývejte velkým mnoţstvím tekoucí pitné vody a 

mýdlem po dobu minimálně 15 minut. Jestliţe se objeví známky 

podráţdění kůţe (zarudnutí, svědění…), vyhledejte lékařskou 

pomoc.  

4.4 Při zasaţení očí:   IHNED pečlivě vyplachujte tekoucí pitnou (pokud moţno vlaţnou) 

vodou po delší dobu (15 – 30 minut), snaţte se drţet oči široce 

rozevřené. Je-li to moţné, vyjměte kontaktní čočky. Výplach 

provádějte ve směru od vnitřního očního koutku k vnějšímu. Pokud 

se objeví známky podráţdění nebo podráţdění přetrvává, 

vyhledejte očního lékaře. 

4.5 Při poţití:   Vypláchněte ústa vodou. NIKDY se nepokoušejte vyvolat 

zvracení. 

4.6 Další informace: Osobní ochranné prostředky pro poskytovatele první pomoci: 

ochrana dýchacích cest, ochranné rukavice, brýle a obuv. 

Při manipulaci s kontaminovanou osobou pouţívejte vhodné 

osobní ochranné prostředky. Kontaminovaný oděv umístěte do 

uzavíratelného pytle pro následné odstranění.  

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

5.1 Vhodná hasiva:     Pěnová hasiva. 

    Vodní postřik. 

Oxid uhličitý (CO2). 

5.2 Hasiva, která nesmějí být pouţita z bezpečnostních důvodů: Silný přímý proud vody. 

5.3 Zvláštní nebezpečí:   Při zahřívání hermeticky uzavřených nádob hrozí nebezpečí 

vzrůstu vnitřního tlaku a následné roztrţení nádoby. 

Po předchozím odpaření vody je látka spalitelná. Během spalování 

dochází k uvolňování toxických plynů.  

Zvláštní pokyny pro hasební zásah: Přibliţujte se po směru větru. Evakuujte osoby z dosahu 

kouře. V případě poţáru v blízkosti ochlazujte postřikováním 

vodou kontejnery / zařízení, vystavené působení tepla.  

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   Dýchací přístroj s nezávislým přívodem kyslíku.  

Ochranné rukavice, brýle a obuv. 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:    

Zamezte styku s kůţí a očima. Nedýchejte páry. Pouţijte osobní ochranné prostředky: ochranné 

rukavice, bezpečnostní brýle. Podrobnější informace o ochranných prostředcích jsou uvedeny v 

kapitole č. 8 „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky―.  
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Upozorněte na hrozící nebezpečí. Zamezte dalšímu úniku kapaliny a je-li to moţné, zamezte styku 

kapaliny s kůţí a oděvem. 

6.2 Preventivní opatření pro ochranu ţivotního prostředí:  
Přijměte veškerá opatření, zabraňující úniku výrobku a jeho rozšíření do ţivotního prostředí. 

Nevypouštějte do kanalizace a vodních toků. V případě rozsáhlého úniku zabraňte šíření výrobku 

pomocí provizorních hrází.   

6.3 Čistící metody:   
Znovuzískání:                        Shromáţděte co nejvíce výrobku a přečerpejte ho do náhradní 

řádně označené nádoby. Takto získaný výrobek uchovejte 

k následnému zneškodnění. Zbytky výrobku jímejte pískem nebo 

podobným inertním sorbentem.  

Čištění / Dekontaminace: Zbytky výrobku spláchněte velkým mnoţstvím vody.  

Zneškodňování: Pro zneškodňování zbytků výrobku postupujte v souladu 

s pokyny, uvedenými v kapitole č. 13 „Pokyny pro odstraňování―.  

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení:   
Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání a odtah par od zdroje vzniku. Zamezte 

expozici. Zamezte přímému styku s výrobkem. Instalujte vhodný 

zádrţný systém – retenční jímky. 

Bezpečnostní pokyny: Pouţívejte v souladu s pokyny k pouţívání (viz technický list). 

Obstarejte si před pouţitím speciální instrukce. Manipulovat 

s tímto výrobkem mohou pouze proškolené osoby. S výrobkem 

nakládejte pouze s ochrannými rukavicemi. Zamezte kontaktu 

výrobku s poraněnou pokoţkou. Při pipetování nenasávejte 

kapalinu ústy. 

7.2 Skladování:   

Technická opatření: Přijměte veškerá technická a organizační opatření k zabránění 

náhodného úniku výrobku do kanalizace nebo vodních toků 

v důsledku poškození skladovacích nádob nebo přepravních cest. 

Není nutno přijímat ţádná jiná zvláštní technická opatření. 

Skladovací podmínky: 

- doporučené: Výrobek je stabilní za běţných skladovacích podmínek. Aby bylo 

moţno zaručit kvalitu výrobku, skladujte výrobek při teplotách 

v rozmezí 5 °C aţ 40 °C. Chraňte přes mrazem. 

Neslučitelné materiály: Oxidační činidla. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole č. 

10 „Stálost a reaktivita―. 

Balení: Výrobek uchovávejte pouze v původních obalech. 

Obalový materiál:   

- doporučený: Povlakované kovy. 

- nedoporučený: Nepovlakované kovy. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice:    (*) 

Přípustné expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nebo limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.: 

Pro výrobek jako takový není uvedeno, pro informaci uvádíme expoziční limity pro některé 
ze složek: 
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1,2 – diaminoethan (ethylendiamin): Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P  = 

25mg/m
3
 

Přípustný expoziční limit – PEL    = 50 

mg/m
3
 

Poznámka D: Při expozici se významně uplatňuje pronikání kůží nebo silný dráždivý 

účinek na kůži. 

Poznámka S: Látka má senzibilizující účinek. 

diethanolamin:  Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P  = 5 mg/m
3
 

Přípustný expoziční limit – PEL    = 10 

mg/m
3
 

Poznámka P:  U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky. 

8.1.2 Limitní hodnoty expozice ve Společenství:     

Pro výrobek ani jeho složky není stanoveno, pro informaci uvádíme hodnoty v některých 
zemích. 
Francie: ethylendiamin:  VME:  25 mg/m3   (10 ppm) 

VLE:  35 mg/m3   (15 ppm) 
diethanolamin:  VME:  15 mg/m

3   
(3 ppm) 

USA:  ethylendiamin:  TLV (TWA):  10 ppm 
diethanolamin:  TLV (TWA)  2 mg/m3   

8.2 Omezování expozice: 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků:   

Pouţívejte v uzavřeném systému. Zajistěte dobré větrání pracoviště a odtah vznikajících par od 

zdroje vzniku. Instalujte dostatečně účinné lokální větrání. Zamezte přímému styku s výrobkem. 

Pracoviště a zařízení musí být snadno vyčistitelné. Na pracovišti musí být dekontaminační místnost 

a šatna na převléknutí. 

Nepřekračujte doporučené expoziční limity. V pravidelných intervalech monitorujte atmosféru na 

pracovišti v souladu s platnými předpisy. Dobu expozice sniţte na nezbytné minimum. Upozorněte 

na nebezpečné zóny na pracovišti. Stanovte řízenou a kontrolní pracovní plochu a zamezte vstupu 

nepovolaným osobám. 

Hygienická opatření:  Dodrţujte běţná pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 

Oddělte pracovní oděv od civilního. Myjte si ruce při 

kaţdém přerušení či ukončení práce a vţdy, kdyţ je třeba. 

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Osobní ochranné 

prostředky uchovávejte čisté a v plně funkčním stavu.  

 (*) 

Kolektivní nouzová opatření:  Bezpečnostní fontánky pro výplach očí, bezpečnostní 

sprchy – tekoucí pitná voda na pracovišti. 

 Osobní ochranné prostředky a lékárnička první pomoci 

s instrukcemi musí být k dispozici na pracovišti. 

8.2.1.1 Ochrana dýchacích cest:    Za normálních podmínek se nepoţaduje. 

8.2.1.2 Ochrana rukou:    Nepromokavé ochranné rukavice.  

8.2.1.3 Ochrana očí:                   Ochranné brýle. 

8.2.1.4 Ochrana kůţe:    Nepromokavý ochranný pracovní oděv a obuv. 

8.2.1.5 Kritéria výběru OOP:  Osobní ochranné prostředku musí splňovat platné normy a 

musí být vybrány po konzultacích s výrobcem. Osobní ochranné prostředky musí být definovány 

při stanovení rizik.  
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8.2.2 Omezování expozice ţivotního prostředí: 

Všemi technickými a organizačními opatřeními zamezte kontaminaci povrchových a podzemních 

vod a půdy. 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Všeobecné informace: 

Skupenství (při 20°C):   kapalná látka 

Charakteristika:    zakalená 

Barva:       ţlutá aţ světle hnědá 

Zápach:    prakticky bez zápachu 

9.2 Důleţité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí: 

Hodnota pH (při °C)   8,2 – 8,7 (vodný roztok – 5 %) 

Teplota tuhnutí (°C):   - 3 °C (počáteční teplota tuhnutí) 

Teplota varu (°C):   přibliţně 100 °C 

Poţární charakteristiky: 

Bod vzplanutí (°C): neaplikuje se (vodný roztok). 

Oxidační vlastnosti:   podle kritérií ES se nejedná o oxidační materiál 

Specifická hmotnost:   0,910 – 1,110 g/ cm
3
 při teplotě 20 °C 

Rozpustnost (při °C): 

 - ve vodě:   tvoří emulzi 

 - v organických rozpouštědlech:  neaplikuje se, obvykle se rozsazuje na dvě fáze 

9.3 Další informace:  

Dynamická viskozita:   přibl. 1200 mPa.s při teplotě 25 °C  

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Podmínky, za nichţ je výrobek stabilní:  Výrobek je za běţných teplot a normálních 

podmínek pouţívání stabilní. 

10.2 Podmínky, kterým je třeba zabránit:    Literatura neuvádí. 

10.3 Materiály, které nelze pouţít:   Výrobek reaguje s oxidačními činidly. 

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty:   Při spalování nebo tepelném rozkladu (pyrolýze) 

vznikají nebezpečné plyny:  

- oxid uhličitý a oxid uhelnatý (CO2 + CO), 

amoniak,  

  oxidy dusíku, oxidy fosforu. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Akutní toxicita:  

Na základě údajů platných pro sloţky směsi není výrobek klasifikovaný jako zdraví škodlivý při 

poţití (interní posouzení) (na základě výpočtu konvenční výpočtovou metodou pro klasifikaci 

přípravku). 

Lokální působení:  

Výrobek je dráţdivý pro králíky při dermální aplikaci. 

(nepublikované interní práce) 

Výrobek je dráţdivý pro králíky při oční aplikaci. 

(nepublikované interní práce) 

Subchronická - chronická toxicita:   Informace nejsou k dispozici. 

Senzibilizace:    
Směs má senzibilizující účinky při styku s kůţí (metodika dle Magnusson a Kligman, morčata, 

nepublikované interní práce). 
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Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování (na základě výpočtu konvenční výpočtovou metodou 

pro klasifikaci přípravku). 

Karcinogenita:   V přítomnosti nitrosačních činidel mohou vznikat 

nitrosaminy. 

Mutagenita:   Informace nejsou k dispozici. 

Toxicita pro reprodukci:   Informace nejsou k dispozici. 

Zkušenosti u člověka:   Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný pro lidské 

zdraví. Dráţdí kůţi. Můţe vyvolat senzibilizaci při 

vdechování a při styku s kůţí. 

Provedení zkoušek na zvířatech:   Informace nejsou k dispozici. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita:  

Akutní toxicita pro vodní organismy: 

EC50 (perloočky: Daphnia magna)/48 hod.:   > 100 mg/l 

(nepublikované interní práce) 

12.2 Mobilita:   výrobek je emulgovatelný s vodou 

12.3 Persistence a rozloţitelnost: údaje nejsou k dispozici 

12.4 Bioakumulační potenciál:   
Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda:  údaje nejsou k dispozici 

12.5 Výsledky posouzení PBT: údaje nejsou k dispozici 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: údaje nejsou k dispozici 

CHSK:   údaje nejsou k dispozici 

BSK5:   údaje nejsou k dispozici. 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

13.1 Způsoby odstraňování výrobku: 

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví. Směs zneškodňujte při 
dodržení místních předpisů prostřednictvím autorizovaných firem. Je zakázáno vypouštět 
odpady a zbytky výrobku do kanalizace a vodních toků.  
13.2 Způsoby odstraňování obalů: 

Před recyklací obaly úplně vyprázdněte a pečlivě vyčistěte.  Prázdné vyčištěné obaly 
přednostně recyklujte, popř. odstraňujte prostřednictvím autorizovaných společností ve 
shodě s platnými předpisy – spalujte v autorizovaných spalovnách.  S obaly, které nelze 
vyčistit, je nutno zacházet jako s vlastním výrobkem.  
13.3 Související právní předpisy:  
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

Mezinárodní předpisy: 

- silnice / ţeleznice (ADR/RID): NEOMEZENO 

- námořní přeprava (IMO/IMDG): NEOMEZENO 

- letecká přeprava (ICAO/IATA): NEOMEZENO 

Specifické poţadavky:   Chraňte před mrazem.  (*) 

POZNÁMKA: Výše uvedené předpisy jsou platné k datu vydání tohoto bezpečnostního 

listu. S ohledem na moţný vývoj v oblasti přepravních předpisů nebezpečných materiálů 
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doporučujeme provést kontrolu platnosti těchto údajů (zejména tehdy, je-li bezpečnostní list 

starší 12 měsíců) - u výrobce nebo dodavatele. 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Posouzení chemické bezpečnosti:  (*) 

Pro tuto směs ani její sloţky nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti. 

15.2 Informace pro označení na obalu: 

Výrobek je ve smyslu platných předpisů ES a ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů 

označován jako: 

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ     

výstraţný symbol nebezpečnosti Xn        

  

     

Povinné označování (klasifikační):  aplikováno. 

Identifikace nebezpečné sloţky: Obsahuje 1,2 – diaminoethan (ethylendiamin), 
diethanolamin 

R věty:    R 38  Dráţdí kůţi. 

R 42/43  Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku 

s kůţí. 

S věty:     S 23  Nevdechujte páry. 

S 24  Zamezte styku s kůţí. 

S 37  Pouţívejte vhodné ochranné rukavice. 

   S 45  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě  

vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto  

označení). 

Poznámka: 

Zde uvedené předpisy představují jenom základní předpisy a omezení, týkající se výrobku, 

popsaného v tomto bezpečnostním listě.  Upozorňujeme uţivatele na moţnost existence jiných 

nařízení, které mohou doplňovat zde jiţ uvedené informace. Doporučujeme informovat se o 

veškerých mezinárodních, národních i místních předpisech a omezeních a to i těch, které zde 

nejsou jmenovitě uvedeny. 

15.3 Související předpisy    (*) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ÚV EU 

30. 12. 2006 L 396, str. 1—851). 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů. 
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Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění relevantních prováděcích 
předpisů. 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 

64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

16. DALŠÍ INFORMACE  (*) 

Úplné znění R vět z kapitoly č. 3:  

R 10  Hořlavý. 

R 21/22  Zdraví škodlivý při styku s kůţí a při poţití. 

   R 22  Zdraví škodlivý při poţití. 

R 34  Způsobuje poleptání. 

   R 38  Dráţdí kůţi. 

R 41  Nebezpečí váţného poškození očí. 

R 42/43  Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku  

s kůţí. 

R 48/22  Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného poškození zdraví při 

dlouhodobé expozici poţíváním. 

Revize: Tento bezpečnostní list byl aktualizován (viz údaje uvedené v záhlaví 

dokumentu). Pasáţe, které byly oproti předchozí verzi upraveny nebo 

doplněny jsou v textu označeny hvězdičkou. (*) 

Poznámka:  Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly pouţity následující 

prameny: 

- bezpečnostní list výrobce ze dne 10. 4. 2006, verze 1.02  

- předchozí verze bezpečnostního listu ze dne 24. 7. 2007, verze 1.00  

- platné legislativní předpisy ČR a relevantní předpisy ES 

Tyto bezpečnostní listy by měly být pouţity společně s technickým listem. Oba dokumenty však 

nelze vzájemně zaměnit. Zde obsaţené informace jsou zaloţeny na našich znalostech tohoto 

výrobku v době publikace bezpečnostního listu a jsou předkládány v dobré víře. 

Upozorňujeme uţivatele na moţnost vzniku nebezpečí při pouţití výrobku pro jiné účely, neţ pro 

které byl určen. 

Toto v ţádném případě nevyvazuje uţivatele z nutnosti znát a provést všechna nezbytná opatření a 

splnit všechny předpisy, vztahující se k oboru jeho činnosti. Jedná se o výhradní odpovědnost 

uţivatele provést všechna poţadovaná opatření pro manipulaci s výrobkem. 

Účelem uvedených legislativních předpisů je pomoci uţivateli splnit povinnosti v souvislosti 

s pouţíváním nebezpečných výrobků. 
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Tato informace není kompletní, uţivatel tím není zbaven povinnosti zajistit splnění jiných 

legislativních předpisů neţ zde uvedených, týkajících se pouţívání a skladování výrobku. Jedná se 

výhradně o odpovědnost uţivatele. 

Konec dokumentu. 

Počet stran:  9 
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TABULKY K OHODNOCENÍ OHROŢENÍ A RIZIKA 

Tabulka č. 1: OHODNOCENÍ STUPNĚ OHROŽENÍ 

Hodnotitel vybere z tabulky č.1 stupeň ohroţení odborným odhadem na základě znalostí a 

zkušeností o daném pracovišti po prostudování všech záznamů o úrazech a provozních 

nehodách, haváriích, DTP, návodů na pouţívání zařízení a dokumentace k provozování, 

údrţbě, seřizování a bezpečnostních pokynů, provozních řádů a pod.  

Pravděpodobnost 

ohrožení 

Frekvence 

vzniku ohrožení 

Časové působení 

ohrožení 

Stupeň 

ohrožení 

velmi vysoká vznikne velmi často ohroţení působí nepřetrţitě A 

vysoká 
vznikne několikrát po dobu 

ţivotnosti zařízení nebo činnosti 

ohroţení působí jen po určitou 

dobu 
B 

střední 
vznikne někdy po dobu ţivotnosti 

zařízení nebo činnosti 

ohroţení nastane jen velmi 

zřídka 
C 

nízká 
vznik je málo pravděpodobný, ale 

moţný 
moţnost ohroţení je mizivá D 

velmi nízká vznik je téměř vyloučen ohroţení je téměř nemoţné E 

 Stupeň ohroţení (A; B; C; D; E) doplňte do "Protokolu o vyhledání, posouzení a 
ohodnocení rizik na pracovišti". 

Tabulka č. 2: OHODNOCENÍ KATEGORIE OHROŽENÍ 

Hodnotitel vybere odpovídající ohodnocení "kategorie ohroţení" odborným odhadem. 

K odbornému odhadu můţe pouţít existující záznamy o úrazech na hodnoceném 

pracovišti, kde je zaznamenáno, zda se jednalo o lehký, těţký, smrtelný nebo hromadný 

úraz. 

Důsledek ohrožení Popis následků ohrožení 
Kategorie 

ohrožení 

katastrofický usmrcení, úplné zničení zařízení, nenahraditelné ztráty I 

kritický 
těţký úraz, choroba z povolání, rozsáhlé poškození 

zařízení, ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 
II 

málo významný 
lehký úraz, začátek choroby z povolání, menší 

poškození zařízení, finanční ztráty 
III 

zanedbatelný drobné poranění bez absence, malá porucha zařízení IV 

 Kategorii ohroţení (I; II; III; IV) stanovenou Vašim odborným odhadem podle této 
tabulky, vepište do 2 sloupce ―Protokolu o vyhledání, posouzení a ohodnocení rizik na 

pracovišti"  
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Tabulka č. 3: BODOVÉ OHODNOCENÍ RIZIKA PŘI OHROŽENÍ 

na základě předchozího odborného odhadu stupně ohroţení (tab. č. 1) a kategorií ohroţení 

(tab. č. 2), odečte hodnotitel v tabulce č. 3 příslušné ohodnocení rizika v bodech. 

Např. pro stupeň ohrožení E a kategorii ohrožení III je bodové ohodnocení rizika 17 bodů. 

Kategorie ohrožení 

stupeň ohrožení 

Katastrofický 

I 

Kritický 

II 

Málo významný 

III 

Zanedbatelný 

IV 

A 

velmi vysoký 
1 3 7 13 

B 

vysoký 
2 5 9 16 

C 

střední 
4 6 11 18 

D 

nízký 
8 10 14 19 

E 

velmi nízký 
12 15 17 20 

Tabulka č. 4: STUPEŇ RIZIKA 

na základě tab. č. 1, 2, 3 a určení bodového ohodnocení rizika ohroţení odečte hodnotitel z 

tab. č. 4 stupeň rizika. Pohybuje-li se riziko od 1 - 9 bodů je nezbytné přijmout opatření, 

aby se riziko sníţilo nebo odstranilo a po opětovném zhodnocení vyšlo jako mírné nebo 

přijatelné, toto zajistí mistr příslušného pracoviště. 

Rozpětí bodového 

ohodnocení rizika 

Komentář  

k bodovému ohodnocení rizika 
stupeň rizika 

1 - 5 bodů 

riziko úrazu nebo havárie je nepřijatelné, zařízení nebo 

činnost je nezbytné okamţitě zastavit a přijmout opatření 

ke zmírnění rizika 
nepřijatelné 

6 - 9 bodů 
zařízení nebo činnost je nebezpečná, je nutné zmírnit 

riziko přijetím vhodných opatření 
vysoké 

10 - 17 bodů 

zařízení nebo činnost je bezpečná. Podmínkou je 

proškolení obsluhy, zajištění prohlídek zařízení atp. 

v předepsaných termínech 
mírné 

18 - 20 bodů 
zařízení nebo činnost je bezpečná. Jedná se o běţně 

pouţívané postupy (bez úrazů a havárií) 
přijatelné 

 
 


