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Datum vydání: 10.10.2018 

Datum revize:               - 
 

 

Verze č. 1 
 

 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název: PWS Chlor shock plus 

Chemický název: Chlornan sodný 

CAS číslo: 7681-52-9 

ES číslo: 231-668-3 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Určené použití: Přípravek pro ošetření vody v bazénech s biocidním účinkem. 

Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být 

uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel: Techneco Praha, s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo: Meinlinova 395/11 Praha 9 - Koloděje 190 16, Czech Republic 

Telefon: +420 222 724 157 

Email: chemie@techneco.eu 

Odborně způsobilá osoba: ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, 

email: info@envigroup.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 

(nepřetržitě)    +420-224919293 

                       +420-224915402 

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi Látka je klasifikována jako nebezpečná 

Klasifikace dle nařízení č. 1272/2008 CLP: Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1B, H314 

Aquatic Acute 1, H400 

Nebezpečné účinky na zdraví: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: Může být korozivní pro kovy. 

2.2 Prvky označení 

Obsahuje: Chlornan sodný 12 g/100 g (CAS 7681-52-9)  

Výstražný symbol 

nebezpečnosti 

 

Signální slovo Nebezpečí 

Standardní věty o 

nebezpečnosti: 

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
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Pokyny pro bezpečné 

zacházení: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. 

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

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. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P405 Skladujte uzamčené. 

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 

 Doplňující informace: EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné 

plyny (chlor) 

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

2.3 Další nebezpečnost: 

Látka není hodnocena jako PBT nebo vPvB. 

 

Produkt je slabě alkalický a silné oxidační činidlo. 

Při okyselení roztoku se uvolňuje velmi nebezpečný plynný chlor, který může být doprovázen i dalšími 

nebezpečnými plyny dle druhu použité kyseliny. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směs 

Identifikátor látky 

CAS číslo 

Einecs 

Indexové číslo 

Registrační číslo 

Koncentrace 

(% hm.) 

Klasifikace  

dle 1272/2008 

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního 

chloru …% 

7681-52-9 

231-668-3 

017-011-00-1 

- 

12 

Skin Corr. 1B, H314 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

EUH031 

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit 

postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. 

 

Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci:  

Postižený nedýchá – je nutné okamžitě provádět umělé dýchání  

Zástava srdce – je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce  

Bezvědomí – je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku 

Při nadýchání:  Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Podle situace lze doporučit; 

výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření. 

Při styku s kůží:  Odstranit kontaminovaný oděv. Důkladně omýt potřísněnou kůži vlažnou vodou. Při potížích 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny. Otevřené oči vyplachujte vodou přibližně po dobu 

15 minut. Nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Ihned vyhledejte 

pomoc odborného lékaře. 

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít 1-2 dl vody. Nevyvolávat zvracení. Ihned zajistit lékařské 

ošetření. 
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4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Produkt je žíravý. Způsobuje vážné popáleniny a těžce se hojící rány. Při požití je žíravý efekt kombinován s 

efektem uvolněného toxického plynu v žaludku. 

Inhalace: Nízké koncentrace mohou způsobovat podráždění vlhkých tkání, záněty hrdla, záchvaty kašle a dušnost. 

Vážná expozice může mít za následek poškození vlhkých tkání. 

Po styku s pokožkou: Rozsah poškození závisí na koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvání kontaktu. Může 

způsobit zarudnutí, bolest, pálivý ekzém až chemické popáleniny. Delší/opakovaný kontakt s pokožkou může mít 

odmašťující účinky a vést k dermatitidě. Dochází rovněž k potivosti kůže, poškození nehtů a ztrátě chlupů (depilační 

účinek). 

Při kontaktu s očima: Může způsobit zarudnutí, bolest nebo zastřené vidění. Roztoky stříknuté člověku do oka 

způsobily pálení a později pouze mírnou povrchovou poruchu epitelu rohovky, která se celkově zahojila další den 

nebo za dva dny bez speciálního ošetření. 

Při požití: Může způsobit bolest v ústech, hrdle, jícnu a žaludku, krvavé zvracení. 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.  

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO2), hasicí pěna, hasicí prášek. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí. 

Nevhodná hasiva: Plný proud vody 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě požáru se mohou vytvářet dráždivé, toxické a škodlivé zplodiny hoření. Při požáru se mohou uvolnit: 

oxidy uhlíku, chlorovodík, chlor. 

Může zesílit požár; oxidant. 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Nevdechovat plyny z exploze a ohně. Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná 

dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv. Chladit vodou výrobky v 

uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z 

oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo 

použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze  

Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. Izolujte nebezpečnou oblast a zakažte přístup. Uvědomte místní 

nouzové středisko (hasiči, policie). Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly. Při práci a po jejím skončení, 

je až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Zajistit dostatečné větrání. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat 

pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky.  

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod (uzavřením, utěsněním nebo zakrytím kanalizačních 

vpustí, utěsněním trhlin). Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat 

příslušné orgány. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Velký únik: Produkt odčerpejte. 

Malý únik: Absorbujte vhodným savým materiálem: Písek, suchá zemina. Schromážděte do vhodného označeného 

kontejneru pro další zpracování nebo likvidaci. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7, informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8, 

informace k odstranění viz kapitola 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat plyny/ dýmy/ páry/ aerosoly. Zamezit styku s očima 

a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Používejte osobní ochranné prostředky. Po použití si 

umyjte ruce.  

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
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Uchovávejte v originálních těsně uzavřených nádobách na dobře větraném, suchém a chladném místě. Nejezte, 

nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chránit před přímým slunečním svitem a 

působením tepla.  

Vhodné materiály nádob a obalů: Ocelové zásobníky vevnitř opatřené ochranným pogumováním. 

Nádoby nesmí být uzavřeny plynotěsně, protože při rozkladu produktu dochází k uvolňování kyslíku. 

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, výbušných látek, snadno oxidovatelných materiálů, kyselin, kovů. 

Zabraňte styku s: oleji, mazadly, organickými materiály (dřevo, papír, org. chemikálie), stlačenými plyny, 

elektrickými materiály. 

Uchovávejte v chladu. Maximální teplota skladování: 20 °C 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 

Viz. Oddíl 1.2 

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:  

Název látky (složky): CAS PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznámka 

chlor 7782-50-5 0,5 1,5 I 

I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

 

DNEL Chlornan sodný (CAS 7681-52-9) 

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: orálně (systémový efekt): 0,26 mg/kg/den 

Krátkodobá expozice: inhalačně (lokální efekt + systémový efekt): 3,1 mg/m3 

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: inhalačně (lokální efekt + systémový efekt): 1,55 mg/m3 

 

PNEC Chlornan sodný (CAS 7681-52-9) 

pitná voda: 0,21 μg/l 

mořská voda: 0,042 μg/l 

občasný únik: 0,26 μg/l 

8.2 Omezování expozice 

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. 

Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po práci si umyjte ruce teplou 

vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 

Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit v pracovní 

oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). 

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník 

zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. 

Omezování expozice pracovníků 

Ochrana dýchacích cest: při vysoké expozici nebo při častém kontaktu použijte masku s filtrem proti chloru 

(AVEC B-P3) 

Ochrana očí: Ochranné brýle / ochranný obličejový štít. 

Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice. Doba průniku: > 480 min, materiál: guma, PVC 

Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv a pracovní obuv 

 Omezování expozice životního prostředí 

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do 

vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství: kapalina 

Barva: žlutohnědá 

Zápach: Po chloru 

Prahová hodnota zápachu: Informace není k dispozici 

pH: 13 

Bod tání / bod tuhnutí (°C): Informace není k dispozici  

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): Cca 105 

Bod vzplanutí: Není hořlavá 
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Rychlost odpařování  Informace není k dispozici 

Hořlavost: Není hořlavá 

Meze výbušnosti nebo hořlavosti:    horní mez (% obj.): Informace není k dispozici 

                                                         dolní mez (% obj.): Informace není k dispozici 

Tlak páry Informace není k dispozici 

Hustota páry Informace není k dispozici 

Hustota (20°C) 1,205 g/cm3  

Rozpustnost  mísitelná 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: Informace není k dispozici 

Teplota samovznícení: Informace není k dispozici 

Teplota rozkladu: Informace není k dispozici 

Viskozita: Informace není k dispozici 

Výbušné vlastnosti: Není výbušný 

Oxidační vlastnosti: silné oxidační účinky 

9.2 Další informace 

Informace není k dispozici. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Produkt je velmi reaktivní. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

10.2 Chemická stabilita 

Roztok chlornanu se pomalu samovolně rozkládá na chlorečnan a chlorid. Rychlost rozkladu podporuje teplota a 

obsah nečistot. Při teplotě nad 27 °C, vlivem přímého slunečního záření nebo katalytickým působením i malých 

množství kovů, se uvolňuje kyslík. 

Vyhněte se těmto podmínkám: nevhodné podmínky skladování, vysoké teploty, vývin tepla, zdroje vznícení, 

sluneční záření. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Při okyselení roztoku se uvolňuje velmi nebezpečný plynný chlor, který může být doprovázen i dalšími 

nebezpečnými plyny dle druhu použité kyseliny. 

Koroduje kovy. 

Nebezpečná reakce s redukčními činidly a organickými materiály - (zvýšené) nebezpecí požáru/výbuchu. 

Tvoří výbušné směsi s těmito látkami: Kyselina mravenčí. amonné soli, methanol, kyselina šťavelová, aminy. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

nevhodné podmínky skladování, vysoké teploty, vývin tepla, zdroje vznícení, sluneční záření. 

10.5 Neslučitelné materiály 

Skladujte z dosahu: výbušných látek, snadno oxidovatelných materiálů, kyselin, kovů. Zabraňte styku s: oleji, 

mazadly, organickými materiály (dřevo, papír, org. chemikálie), stlačenými plyny, elektrickými materiály. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při spalování mohou vznikat: toxické zplodiny, oxidy dusíku, chlorovodík, chlor. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

 a)     Akutní toxicita 

         Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Chlornan sodný (CAS 7681-52-9) 

orálně: potkan – LD50 1100 mg/kg 

dermálně: králík – LD50 10 000 mg/kg 

inhalačně, pro plyny a páry: potkan – LC50 10,5 mg/l 

b) Žíravost/dráždivost pro kůži  

 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

c) Vážné poškození očí / podráždění očí  

Způsobuje poškození očí. 

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 

 e) Mutagenitav zárodečných buňkách 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

f) Karcinogenita 
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 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

g) Toxicita pro reprodukci 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

h)     Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

         Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
   

i)      Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  

         Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
 

j)      Nebezpečnost při vdechnutí 

         Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
 

Další údaje: Informace není k dispozici. 

 

ODDÍL 12: Ekologické Informace 

12.1 Toxicita 

Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Chlornan sodný (CAS 7681-52-9) 

Toxicita pro ryby: LC50, 96 hod., Oncorhynchus mykiss = 0,2 mg/l 

LC50, sladkovodní ryby = 0,06 mg/l 

Toxicita pro bezobratlé: EC50, 48 hod., Daphnia magna = 0,141 mg/l 

Toxicita pro řasy: LC50, sladkovodní řasy = 0,1 mg/l 

LC10, sladkovodní řasy = 0,02 mg/l 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Produkt není stabilní. Samovolně se rozkládá. Rozklad je urychlován teplem, světlem a vzdušnou vlhkostí. 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Informace není k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě 

Informace není k dispozici. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Zabraňte úniku do životního prostředí.  

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: 

 Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání 

s odpady). Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající 

kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na zakládě vlastností 

odpadu v době jeho vzniku. 

b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady 

 Není uvedeno. 

c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace 

 Není uvedeno. 

d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady 

 Nejsou uvedeny. 

Právní přepisy o odpadech: 

Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

 Látka je nebezpečným zbožím pro přepravu 

14.1 UN číslo: 1791 

 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Pozemní přeprava ADR 

CHLORNAN, ROZTOK 
Železniční přeprava RID 
Námořní přeprava IMDG: 
Letecká přeprava ICAO/IATA: 



 

 

  

 

Strana 7 / 8 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

 

PWS Chlor shock plus 
Dezinfekční bakteriální činidlo 

Datum vydání: 10.10.2018 

Datum revize:               - 
 

 

Verze č. 1 
 

 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Pozemní přeprava ADR Železniční přeprava RID Námořní přeprava IMDG: Letecká přeprava ICAO/IATA: 

8 8 8 8 

14.4 Obalová skupina 

Pozemní přeprava ADR Železniční přeprava RID Námořní přeprava IMDG: Letecká přeprava ICAO/IATA: 

II II II II 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Látka je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Klasifikační kód: C9 

Bezpečnostní značka: 8+nebezpečný pro životní prostředí  

Identifikační číslo nebezpečnosti: 80 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Nelze aplikovat 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi 

Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 

Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) 

Nařízení (EU) 830/2015 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Zákon o odpadech v platném znění 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Nebylo provedeno. 

 

ODDÍL 16: Další informace 

 a) 10.10.2018 – vystavení bezpečnostního listu 

b) Klíč nebo legenda ke zkratkám 

 

DNEL 
Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází 

k nepříznivým účinkům) 

PNEC 
Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází 

k nepříznivým účinkům) 

Einecs European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

CAS Chemical Abstracts Service 

IMDG Mezinárodní kód nebezpečného zboží 

IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

PEL přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit 

TLV Prahová mezní hodnota 

TWA Prahová mezní hodnota pro časově vážený průměr 8 hodin denně. (ACGIH Standard). 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
RID Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou 

CLP nařízení č. 1272/2008/EC 

REACH nařízení č 1907/2006/EC 

PBT látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň 

vPvB látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se 

LD50, LC50, 

EC50, IC50 
koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity 

Met. Corr. 1 Látka nebo směs korozivní pro kovy, kategorie 1 

Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B 

Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 

c) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 

 Státní legislativa, odborná literatura, původní bezpečnostní list výrobce. 
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d) Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení 

H290 

H314 

H400 

EUH031 

EUH206 

 

Může být korozivní pro kovy. 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 

(chlor) 

e) Pokyny pro školení 

 Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. 

f) Další informace 

 

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době 

publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a 

odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se 

vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, 

v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. 

 


