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Název výrobku:  Kyselina sírová AKU 33% 
 

 

podle nařízení 1907/2006/ES 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku Kyselina sírová AKU 33% 

 Látka / směs látka 

 Číslo  

 Chemický název Kyselina sírová 

 Číslo CAS 7664-93-9 

 Indexové číslo 016-020-00-0 

 Číslo ES (EINECS) 231-639-5 

 Další názvy látky  

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 
Určená použití látky > K přípravě elektrolytu olovněných akumulátorů. 

> Úprava odpadních vod 
   

 
Nedoporučená použití látky Látka nesmí být používána jinými způsoby, než které 

jsou uvedeny v oddíle 1. 

 Zpráva o chemické bezpečnosti  

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 Dodavatel  

 Jméno nebo obchodní jméno BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.  

 Adresa Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 

 Telefon +420 296 584 111 

 Email bal@bal.cz 

 Adresa www stránek www.bal.cz 

 Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 

 Jméno Ing. Jan Gerstenberger  

 Email gerstenberger.j@gmail.com 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, 
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 

 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

 Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

 Látka je klasifikována jako nebezpečná. 

  

 Skin Corr. 1A, H314 
  

 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. 
  

 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 

 Nejsou známy 

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 

 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
  

2.2. Prvky označení 

 Výstražný symbol nebezpečnosti 

 

      

 

       

 Signální slovo 

 Nebezpečí 

 

 
 Nebezpečná látka 
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 Kyselina sírová (Index: 016-020-00-0; CAS: 7664-93-9) 

 Standardní věty o nebezpečnosti 

 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 Pokyny pro bezpečné zacházení 

 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 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 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. 

 P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 P405 Skladujte uzamčené. 

 
P501 Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný 

odpad. 
  

2.3. Další nebezpečnost 

 

Směs neobsahuje látky PBT a vPvB. 
Produkt je žíravý, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky. Látka je silně kyselá i ve zředěných 
roztocích. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota roztoku. Kyselina se vždy přidává 
do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání! 
Páry dráždí dýchací orgány. Může dojít k edému plic. Produkt je škodlivý pro rostliny, zvířata, vody a půdu. 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

 Chemická charakteristika 

 Vodný roztok kyseliny sírové 

Identifikační čísla Název látky 
Obsah v % 

hmotnosti 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 

1272/2008 
Pozn. 

 hlavní složka látky    

Index: 016-020-00-0 

CAS: 7664-93-9 
ES: 231-639-5 

Kyselina sírová 33-40 Skin Corr. 1A, H314 1, 2 
 

 

 Poznámky 
 

 

1 Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o 
různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při 
různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: 
„… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku 
koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace 
je uvedena v hmotnostních procentech. 

 

 2 Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. 
  

 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. 

 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

 

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a 
poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a 
zabránit prochlazení. Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. Zástava srdce: je nutné 
okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve 
stabilizované poloze na boku. 

 Při vdechnutí 

 

Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. 
Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu 
vodou. Přivolejte lékaře. 
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 Při styku s kůží 

 

Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, 
jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. 
Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře. Pokud má postižený kontaktní čočky, 
neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku 
k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Přivolejte lékaře. K vyšetření musí být odeslán 
každý i v případě malého zasažení. 

 Při zasažení očí 

 

Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. V žádném případě 
nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již 
bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. 
Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře. 

 Při požití 

 neuvedeno 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

 Při vdechnutí 

 neuvedeno 

 Při styku s kůží 

 neuvedeno 

 Při zasažení očí 

 neuvedeno 

 Při požití 

 neuvedeno 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 neuvedeno 

 Další údaje 

 
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Způsobuje narušení tkání s popáleninami, záněty 
horních cest dýchacích, poškození zubů, záněty kůže. 

 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

 Vhodná hasiva 

 

Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Hasicí prášek. Produkt je nehořlavý. Zanedbatelné požární riziko. Styk se snadno 
oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo 
explozi. Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní 
sprchou nebo mlhou. 

 Nevhodná hasiva 

 neuvedeno 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

 
Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (Oxidy síry). Vyhněte se vdechování 
produktů hoření. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

 

Nedovolte, aby se do zásobníku dostala voda. Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného 
oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. Hasicí voda vytváří žíravé kyseliny. Kontaminovanou vodu na 
hašení sbírejte odděleně. 

 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 

Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od 
uniklého materiálu. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. Větrejte uzavřené 
prostory. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Udržujte nepovolané osoby mimo 
zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

 

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Vytvořte záchytná 
místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Překryjte plachtami z umělé hmoty a minimalizujte tak 
rozšíření úniku škodliviny. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány 
zabývající se ochranou životního prostředí. 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

 

Velký únik: Produkt odčerpejte. Malý únik: Absorbujte vhodným savým materiálem: Písek. Shromážděte do 
vhodného označeného kontejneru pro další zpracování nebo likvidaci. Vhodný materiál k zředění nebo 
neutralizaci: vápno, soda, mletý vápenec. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

 Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. 

 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

 

Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní 
ochranné pomůcky (viz bod 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. 
Zamezte styku s kůží a očima. 
Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Produkt se vždy přidává do vody, 
nikdy ne naopak, pomalu a za míchání. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota 
roztoku. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

 

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte z 
dosahu: potravin a nápojů, krmiv. 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Izolujte od karbidů, práškových kovů, chlorečnanů, chloristanů, 
dusičnanů, pikrátů, silných oxidačních činidel, manganistanů, alkalických kovů. 
Pokyny ke společnému skladování: Chraňte před mrazem. Při nízkých teplotách může dojít k tuhnutí produktu. 
Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

 Viz oddíl 1.2 

 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

 
 Česká republika 

 
Název látky (složky) Typ 

Doba 
expozice 

Hodnota Poznámka Zdroj 

 

Kyselina sírová (CAS: 7664-
93-9) 

PEL  1 mg/m³  

  

NPK-P  2 mg/m³  
  

8.2. Omezování expozice 

 

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 
reparačním krémem. 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). 

 Ochrana očí a obličeje 

 Těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít. 

 Ochrana kůže 

 
Ochranné rukavice. Při opakovaném použití rukavic před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě 
uschovejte. 
Ochranný pracovní oděv a obuv. 

 Ochrana dýchacích cest 

 
Respirátor. V případě, že nelze dodržet NPK-P, používejte ochrannou masku s vhodným ochranným filtrem 
proti kyselým parám nebo aerosolům. 

 Tepelné nebezpečí 

 neuvedeno 

 Omezování expozice životního prostředí 

 Nevypouštět do kanalizace, vodních toků, půdy. 

 

 

 

 



          
 

Datum vydání: 21.10.2016 Datum revize:  Číslo revize:          Strana 5/ 9 

Název výrobku:  Kyselina sírová AKU 33% 
 

 

podle nařízení 1907/2006/ES 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 vzhled bezbarvá kapalina 

 skupenství kapalné při 20°C 

 barva bezbarvý 

 zápach bez zápachu 

 prahová hodnota zápachu údaj není k dispozici 

 pH <2 (neředěno) 

 bod tání / bod tuhnutí -15 °C 

 počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 330 °C 

 bod vzplanutí údaj není k dispozici 

 rychlost odpařování údaj není k dispozici 

 hořlavost (pevné látky, plyny) údaj není k dispozici 

 horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti  

 meze hořlavosti údaj není k dispozici 

 meze výbušnosti údaj není k dispozici 

 tlak páry údaj není k dispozici 

 hustota páry údaj není k dispozici 

 relativní hustota údaj není k dispozici 

 rozpustnost  

 rozpustnost ve vodě neomezeně mísitelný 

 rozpustnost v tucích údaj není k dispozici 

 rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda údaj není k dispozici 

 teplota samovznícení údaj není k dispozici 

 teplota rozkladu údaj není k dispozici 

 viskozita údaj není k dispozici 

 výbušné vlastnosti údaj není k dispozici 

 oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 

 
9.2. Další informace 

 hustota 1,84 g/cm3 při 20 °C 

 teplota vznícení údaj není k dispozici 

 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

 Za normálních podmínek není reaktivní 

10.2. Chemická stabilita 

 
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. Silně reaguje s: vodou - bouřlivá reakce, exotermická 
reakce. S vodou tvoří silně žíravé roztoky. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

 

Zuhelnaťuje většinu organických látek. Ve vysoké koncentraci způsobuje při styku s hořlavými látkami jejich 
samovznícení. Izolujte od karbidů, práškových kovů, chlorečnanů, chloristanů, dusičnanů, pikrátů, silných 
oxidačních činidel, manganistanů, alkalických kovů. 
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

 Není známo 

10.5. Neslučitelné materiály 

 
Izolujte od karbidů, práškových kovů, chlorečnanů, chloristanů, dusičnanů, pikrátů, silných oxidačních činidel, 
manganistanů, alkalických kovů. Reakcí s kovy se může vyvíjet jedovatý oxid siřičitý.; hořlavý vodík. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

 Při spalování mohou vznikat: toxické zplodiny, oxidy síry (SO2, SO3). 

 
ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

 Způsobuje narušení tkání s popáleninami, záněty horních cest dýchacích, poškození zubů, záněty kůže. 

 



          
 

Datum vydání: 21.10.2016 Datum revize:  Číslo revize:          Strana 6/ 9 

Název výrobku:  Kyselina sírová AKU 33% 
 

 

podle nařízení 1907/2006/ES 

 Akutní toxicita 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Žíravost / dráždivost pro kůži 

 Způsobuje těžké poleptání kůže 
  

 Vážné poškození očí / podráždění očí 

 Způsobuje vážné poškození očí. 
  

 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Mutagenita v zárodečných buňkách 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Karcinogenita 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Toxicita pro reprodukci 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
  

 Nebezpečnost při vdechnutí 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 
ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 
  

 Akutní toxicita 

 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

  

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

 Metody k určení biologické odbouratelnosti nejsou použitelné pro anorganické látky. 

12.3. Bioakumulační potenciál 
  

 Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodě. 

12.4. Mobilita v půdě 
  

 Dobře rozpustný ve vodě. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

 Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

 Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 

 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

 neuvedeno 
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13.1. Metody nakládání s odpady 

 

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). Zbytky produktu nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, 
stejně jako oplachové vody obsahující produkt. Vypouštění vod obsahujících produkt do kanalizace a vodotečí 
je přípustné až po neutralizaci a za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. 

  

 Právní předpisy o odpadech 

 

223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 
62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

 Kód druhu odpadu 060101 

 Druh odpadu kyselina sírová a kyselina siřičitá * 

 Podskupina odpadu Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin 

 Skupina odpadu ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 

 Kód druhu odpadu pro obal 150110 

 Druh odpadu 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné * 

 Podskupina odpadu Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 Skupina odpadu 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1. UN číslo 

 UN 2796 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

 KYSELINA SÍROVÁ 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

 8     Žíravé látky 

14.4 Obalová skupina 

 II - látky středně nebezpečné 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

 neuvedeno 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

 Odkaz v oddílech 4 až 8. 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

 Neaplikuje se 

 Doplňující informace 

 Identifikační číslo nebezpečnosti 80 (Kemlerův kód) 

 UN číslo 2796  

 Klasifikační kód C1 

 Bezpečnostní značky 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Námořní přeprava - IMDG 

 EMS (pohotovostní plán) F-A, S-B 

 Námořní znečištění Ne 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 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 v platném znění.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a  zrušení  směrnic  67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/006, v platném znění. 
61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a 
některé další zákony. 
115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak 
vyplývá z pozdějších změn. 
201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 
224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 
Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.  
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 náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

 Nebylo provedeno 

 
16. ODDÍL 16: Další informace 

 Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 

 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 

 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 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 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. 

 P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 P405 Skladujte uzamčené. 

 
P501 Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný 

odpad. 
  

 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 

 
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v 
oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

 Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 

 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

 BCF Biokoncentrační faktor 

 CAS Chemical Abstract Service 

 CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

 ČSN Česká technická norma 

 DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace 

 EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 

 EMS Pohotovostní plán 

 ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES 
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 EU Evropská unie 

 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

 
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné 

chemikálie 

 IC50 Koncentrace působící 50% blokádu 

 ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

 IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 

 INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 

 ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

 IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 

 LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 

 LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 

 LOAEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 Log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient 

 MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 

 MFAG Příručka první pomoci 

 NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků 

 NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 

 NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 

 PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický 

 PEL Přípustný expoziční limit 

 PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 ppm Miliontina 

 
REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady 

(ES) č.1907/2006) 

 RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 

 UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN 

 
UVCB Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo 

biologické materiály 

 
 VOC Těkavé organické sloučeniny 

 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

 w/w Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) 

   

 Skin Corr. Žíravost pro kůži 

 Pokyny pro školení 

 
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a 
zakázanými manipulacemi se směsí. 

 Doporučená omezení použití 

 neuvedeno 

 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 

 neuvedeno 

 
Prohlášení 

 

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými 
právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní 
aplikaci. 

 

 


