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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Wetter VITAL 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Desinfekce bazénové vody, 
biocid. Jiné než uvedené použití není doporučeno.  
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Následný uživatel, distributor: 
VIA-REK, a.s. 
Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí, CR 
IČO: 49450956 
Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955) 
Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933) 
email: expedice@via-rek.cz  
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denně) Na Bojišti 1, 128 08 
Praha 2 
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Třídy a kategorie nebezpečnosti:  
Skin corr.1B, H314 
Eye damage 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic acute 1, H400 
Met. Corr. 1, H290 
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS: 
C - Žíravý, R 34 
Xi - Dráždivý, R 37 
N - Nebezpečný pro životní prostředí, R 50 
R 31 
2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  

 
Signální slovo: nebezpečí  
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P260 Nevdechujte prach/dýmy/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  
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P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
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.  
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
2.3 Další nebezpečnost: Při okyselení roztoku chlornanu sodného se uvolňuje velmi nebezpečný plynný chlor, 
který může být doprovázen i dalšími nebezpečnými plyny dle druhu použité kyseliny. Roztok chlornanu 
sodného se pomalu samovolně rozkládá na chlorečnan a chlorid. Rychlost rozkladu podporuje teplota 
a obsah nečistot v chlornanu sodném. Při teplotě nad 27 °C, vlivem přímého slunečního záření nebo 
katalytickým působením i malých množství kovů, se uvolňuje kyslík. 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.2 Směsi: 

Chemický 
název: 

Registrační 
číslo: 

Číslo CAS: Číslo ES 
(EINECS): 

Koncentrace 
(obsah v látce 

nebo směsi v %): 

Klasifikace: 

Chlornan 
sodný 

01-2119488154-
34-0000 

7681-52-9 231-668-3 cca 12 % akt. 
chloru  

Skin corr.1B, H314 
Eye damage 1, H318 

STOT SE 3, H335 
Aquatic acute 1, H400 

Met. Corr. 1, H290; 
C R 34, Xi R 37, N 

R 50, R 31 

Úplné znění R a H vět viz bod 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci: Pokyny pro první pomoc podle způsobu expozice: Všeobecné zásady poskytování 
první pomoci: Pokud přetrvávají zdravotní problémy, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou 
pomoc. Při stavech ohrožujících život je nutné provést resuscitaci:  
- Pokud postižený nedýchá: je nutné okamžitě podat umělé dýchání  

- Při zástavě srdce: je nutné okamžitě začít s nepřímou masáží srdce  

- Při bezvědomí: je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku.  
Při vdechnutí: Přenést postiženého okamžitě na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, podat umělé dýchání, pokud 
je to možné, poskytnout kyslík. Zabezpečit lékařské ošetření. 
Při styku s kůží: Znečištěný oděv vysvléct, postižené místo omývat vodou a mýdlem min. 15 minut. Postižené 
místo přikrýt čistou látkou a zabezpečit lékařské ošetření. Znečištěný oděv před použitím vyprat a obuv 
důkladně vyčistit. 
Při styku s očima: Důkladně oči vymývat proudem čisté vody min. po dobu 15 minut. Zabezpečit lékařské 
ošetření. 
Při požití: Vypláchnout ústa vlažnou vodou. Nevyvolávat zvracení! Postižený může vypít 2 – 3 sklenice vody. 
Zabezpečit lékařské ošetření. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: data neudána 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Pokud zdravotní problémy přetrvávají, 
nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: Hasicí látky přizpůsobit hořícím látkám v okolí. Vhodný je oxid uhličitý, vodní mlha. Nádoby chladit 
velkým proudem vody do ukončení požáru, nebo je celé odstranit z dosahu, příp. odčerpat. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Látka není hořlavá. Má oxidační vlastnosti, při 
rozkladu chlornanu sodného se uvolňuje kyslík, který podporuje hoření. S organickými látkami vytváří 
výbušné směsi. Při požáru může dojít k výbuchu zásobníku vyhřátého na vysokou teplotu. Při styku 
s kyselinami může nastat prudká reakce za uvolnění tepla a tvorby toxických oxidů chloru. Produkty 
tepelného rozkladu při požáru jsou leptavé plyny. Nutné ohraničení nebezpečné zóny. Pravidelné měření 
výskytu nebezpečných látek v ovzduší a hranic výbušnosti. Sledování směru a šíření větru. 
5.3 Pokyny pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, protichemický ochranný oblek nutný! Případně nutná 
ochrana nekrytých částí těla. 
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Vymezit ochranné pásmo s ohledem 
na směr větru, vykázat z něho nezúčastněné osoby. Doporučit zdržování se na výše položených místech 
(možnost vzniku chloru, který je těžší než vzduch). Poskytnout první pomoc postiženým osobám, zajistit 
odborné lékařské vyšetření. Při práci použít ochranné prostředky. Použít úplnou ochranu – ochranný oblek, 
gumové rukavice, uzavřená obuv, dýchací přístroj. Odstranit veškeré zdroje zapálení (otevřený oheň, horké 
povrchy apod.). Používat nejiskřící materiály. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit úniku látky do životního prostředí. Při větších únicích 
látky je třeba zabránit natečení média do kanalizace, vodních toků a vodních nádrží (likviduje mikrobiologický 
a biologický život). Co nejvíc omezit rozsah zasažení prostoru např. vytvořením hrází ze zeminy nebo písku. 
Vlivem okyselení chlornanu sodného dochází k zamoření ovzduší chlorem. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Větší množství kapaliny odčerpat. Zbytky kapaliny 
absorbovat do vhodného materiálu (vapex, škvára, písek, piliny) a v nekovových obalech převézt ke 
zneškodnění. Zabránit styku s kovy a kyselými látkami. Uniklý chlornan sodný se v žádném případě nesmí 
neutralizovat. Při zamoření vodních toků, nebo nádrží, zastavit odběr vody a provoz na vodních plochách, při 
záchranných pracích nevstupovat do vody. Menší množství je možné zneškodnit roztoky siřičitanu sodného 
nebo peroxidu vodíku. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. body 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Používat co nejvíce uzavřené systémy. Dodržovat limitní hodnoty 
expozice při takovém použití, kde je možná expozice, např. tvorba aerosolů. Nevyhnutelné je používání 
osobních ochranných prostředků! Zabránit kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Chlornan se 
skladuje v pogumovaných železných zásobnících, nebo v titanových polyethylenových anebo 
polypropylenových zásobnících stálých proti působení chlornanu sodného. Doporučená teplota skladování je 
max. 20 °C. Skladovat v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Při vyšších teplotách se urychluje 
rozklad. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: data neudána 
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry: 

Složka látky nebo směsi, 
pro kterou je stanoven 
expoziční limit nebo 
limitní hodnota ukazatelů 

Číslo CAS NPK-P (nejvyšší 
přípustná koncentrace 
v ovzduší pracovišť)   
(mg/m3) 

PEL (přípustný 
expoziční limit) 
(mg/m3) 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení č. 453/2010 

Strana 4 z 7 
Datum vydání: 1.11.2012 
Datum aktualizace: 6.1.2014 

Název výrobku: Wetter VITAL 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

biologických expozičních 
testů    

chlor  7782-50-5  1.5  0.5  

Mezní hodnoty expozice ve Společenství: Směrnice EU č. 2006/15/ES – limity nejsou stanoveny. Krátkodobá 
expozice: DNEL inhalační: 3,1 mg/m3 (lokální a systematické účinky) Dlouhodobá expozice: DNEL inhalační: 
1,55 mg/m3 (lokální a systematické účinky) DNEL oral: 0,26 mg/kg těl. hm./den. 
8.2 Omezování expozice: 
8.2.1 Vhodná technická opatření: Větráním, odsáváním pracovního prostoru je nutné zamezit přítomnosti 
škodliviny v ovzduší, nebo minimalizovat její obsah. Zabránit kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. 
8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků: 
Pro zabránění kontaktu s očima, kůží a dýchacím ústrojím použít respirátor s filtrem proti kyselým plynům 
a aerosolům, nepropustný pracovní oblek (gumová zástěra), gumové rukavice, uzavřená obuv. Na ochranu 
očí protichemické ochranné brýle nebo ochranný štít. Při požáru nebo rozkladu použít dýchací přístroj. 
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Skupenství (při 20°C): kapalné  
Barva: žlutozelená čirá nebo zakalená  
Zápach (vůně): typický chlorový  
Hodnota pH (při 20°C): 12,5  
Teplota varu (rozmezí teplot): cca 96 – 120 °C (závisí na koncentraci)  
Teplota tání/tuhnutí (rozmezí teplot): cca -25 °C  
Teplota rozkladu: cca 70 °C  
Hořlavost: nehořlavý, ale při rozkladu se uvolňuje kyslík, který hoření 

podporuje  
Výbušné vlastnosti: Data neudána 

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): - 

                                 dolní mez (% obj.): - 

Oxidační vlastnosti: silné oxidační činidlo  
Tenze par (při 20°C): 18 mm Hg, resp. 2 kPa  
Hustota: 1,21  
Rozpustnost (při 20°C):  

Rozpustnost ve vodě: rozpustný  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  Data neudána 

9.2 Další informace: Viskozita: 2,6 m Pa.s, molární hmotnost: 74,5 kg/kmol. 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita: Reaguje s kyselinami za vývinu tepla a toxických oxidů chloru. 
10.2 Chemická stabilita: Chlornan sodný je nestabilní látka, kterou je možné uchovávat jen ve vodném 
roztoku. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Při vyšších teplotách a při působení denního světla se urychluje rozklad 
produktu. Tento rozklad katalyzují některé kovy (Cu, Al, Ni, Mn, Fe). Při styku s kyselými látkami a to 
i působením vzdušného CO2, se uvolňuje nestabilní kyselina chlorná, která se rozkládá na chlor a kyslík. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Působení denního světla, vysoké teploty. 
10.5 Neslučitelné materiály: Kyseliny, kovy – měď, hliník, nikl, hořčík, železo, organické látky jako aminy, 
metanol, amonné soli. 
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Jedovaté oxidy chloru, nestabilní kyselina chlorná (rozkládá se na chlor 
a kyslík) při reakci se vzdušným CO2 a kyselými látkami. 
Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích: 
Akutní toxicita:  
LD50 potkan (orálně): 1100 mg/kg, LD0 potkan (orálně): 626 mg/kg, LD50 králík (dermálně): > 20 000 mg/kg, 
LD0 králík (dermálně): > 10 000 mg/kg, LC50 potkan (1 hod) (inhalačně): > 10,5 mg/l. 
Dráždivost a žíravost: Žíravá látka, kategorie 1B. 
Kůže (králík, morče): 5,25% NaOCl – slabě dráždivý. Vážné poškození/podráždění očí: Oči (králík, opice): 5% 
NaOCl – dráždivý (oční rohovka, duhovka, spojivka). Podráždění dýchacích cest: Dýchací cesty (myš): 10% 
NaOCl (aerosol) – dráždivý. Některé smyslové dráždivé reakce byly pozorované vzhledem k jeho obsahu 
chloru. Studie na lidech ukázaly, že plynný chlor je dráždivý při koncentraci nad 0,5 ppm. 
Subchronická-chronická toxicita: NOAEL (orálně): 50 mg/kg těl. hm. /den. 
Toxikokinetika: data neudána 
Metabolismus a distribuce: data neudána 
Senzibilizace: Respirační a kožní senzibilizace: NaOCl není je senzibilizující pro kůži. Nejsou dostatečné údaje 
o senzibilizaci respiračního systému. Žádná indikace respirační senzibilizace závislá na pracovním použití. 
Narkotické účinky: data neudána 
Karcinogenita: Při běžném zacházení a podmínkách použití látka nemá karcinogenní účinky. 
Mutagenita: Negativní výsledky testů mutagenity. 
Toxicita pro reprodukci: Chlornan sodný není klasifikovaný jako látka poškozující reprodukci. Plodnost NOAEL 
(orálně): 5 mg Cl/kg tel. hm. /den. Vývoj NOAEL (orálně): 5,7 mg Cl/kg tel. hm. /den. 
Oddíl 12. Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  
Akutní toxicita pro ryby: Chlornan sodný je škodlivý pro vodní organizmy. Vznikající chlor působí na vodní 
organizmy toxicky. LC50 Lepomis macrochirus 0,58 mg/l (96 hod.) LC50 Oncorhynchus mykiss 0,2 mg/l (96 
hod.) LC50 Oncorhynchus mykiss 0,43 – 0,99 mg/l (30 min.) LC50 Pimephales promelas 1,19 – 1,55 mg/l (96 
hod.) LC50 Ocean spot (Leiostomus xanthurus) 0,09 mg TRC/l (96 hod.) Bluefish (Pomatomus saltatrix) LC50 
Striped bass (Morone saxatilis) 0,14 mg TRC/l (24 hod.) Sea trout (Cynoscion nebulosus) LC50 pro 
sladkovodní ryby 0,06 mg TRC/l LC50 pro mořské ryby 0,032 mg TRO/l Chronická toxicita pro ryby: NOEC pro 
mořské ryby: 0,04 mg CPO/l (28 d.) Akutní toxicita pro vodní bezobratlé (akutní imobilizační test): EC50 
Daphnia magna 141 μg/l (48 hod.) EC50 Daphnia magna 2,1 mg/l (96 hod.) LC50 Brachionus plicatilis (rotifer) 
0,01 – 0,18 mg/l (30 min.) Červi: EC50 Dugesia tigrina 32 mg/l (96 hod.) EC50/LC50 pro sladkovodní 
bezobratlé: 0,141 mg/l EC50/LC50 pro mořské bezobratlé: 0,026 mg/l Dlouhodobá toxicita pro bezobratlé: 
NOEC pro mořské bezobratlé: 0,007 mg/l Řasy a vodní rostliny: EC10/LC10 anebo NOEC pro sladkovodní řasy: 
0,0021 mg/l EC50/LC50 pro sladkovodní rostliny: 0,1 mg/l EC10/LC10 anebo NOEC pro sladkovodní rostliny: 
0,02 mg/l PNEC voda-sladkovodní = výsledek nejnižší dlouhodobé toxicity/10 = 0,21 μg/l PNEC voda-mořská = 
výsledek nejnižší dlouhodobé toxicity/50 = 0,042 μg/l PNEC voda-přerušované uvolnění = výsledek nejnižší 
krátkodobý/100 = 0,26 μg/l Toxicita pro vodní mikroorganizmy: EC50/LC50 pro vodní mikroorganizmy: 3 mg/l 
PNECSTP: 0,03 mg/l Toxicita pro ptáky: LD50 Colinus virginianus: > 2510 mg/kg (14 d.) (na základě: úmrtnost) 
NOEL Colinus virginianus: 1000 mg/kg (14 d.) (na základě: tel. hmotnost) LC50 Colinus urginianus: > 5620 
ppm (8 d.) (na základě: úmrtnost) LC50 Anas platyrhynchos: > 5620 ppm (8 d.) (na základě: úmrtnost) 
Dlouhodobá EC10/LC10 anebo NOEC pro ptáky: 200 mg/kg potravin PNEC potkan (orálně) pro sekundární 
otravu: 11,1 mg/kg potravin. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost: Chlornan je vysoce reaktivní složka, která reaguje rychle s organickými 
látkami v půdě a ve stoce. Ve vodě je rovnováha mezi kyselinou chlornou a anionem chlornanu při pH 
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životního prostředí. Biodegradace: nepodléhá biodegradaci. Chemická degradace: s kyselými látkami a to i se 
vzdušným CO2 reaguje za vzniku nestabilní kyseliny chlorné, která se rozkládá na chlor a kyslík. Podléhá 
rychlé fotolýze. 
12.3 Bioakumulační potenciál: Chlornan sodný není bioakumulativní anebo biokoncentrační kvůli vysoké 
rozpustnosti ve vodě a vysoké reaktivitě. 
12.4 Mobilita v půdě: V půdě volný aktivní chlor reaguje rychle s organickými látkami. Konečný osud 
chlornanu v půdě je v redukci na chlorid. Chlornan jako anorganická látka s nekonečnou rozpustností ve vodě 
a velmi nízkým rozdělovacím koeficientem by měl být považovaný za mobilní v půdě a v kalu, ale velmi 
krátkodobě. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Chlornan sodný není ani PBT ani vPvB látka. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nebezpečný pro vodní prostředí. 
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady: Dodržovat všechny platné zákony a nařízení o odpadech. Zbytky chlornanu 
sodného nevypouštět do kanalizace a jiných toků, ani do blízkosti vodních zdrojů, stejně tak oplachové vody 
s obsahem chlornanu sodného. Vytečený chlornan sodný je třeba přečerpat do nekovových nádrží, malá 
množství kapaliny absorbovat do vhodného materiálu (vapex, škvára, písek, piliny) a v nekovových obalech 
převézt spolu se znečištěnou zeminou ke zneškodnění. Zabránit styku s kovy a kyselými látkami. Uniklý 
chlornan sodný se v žádném případě nesmí neutralizovat. Menší množství je možné zneškodnit roztoky 
siřičitanu sodného nebo peroxidu vodíku. Prázdné obaly je možné po dokonalém vyprázdnění recyklovat.  
S kontaminovanými obaly nepoužitelnými jako vratné nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte je 
na vyhrazené místo. Nakládání s těmito odpady, včetně jejich odstranění se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddíl 14: Informace pro přepravu 
Klasifikace podle ADR/RID 
14.1 Číslo UN: 1791 
14.2 Náležitý název UN pro zásilku: CHLORNAN, ROZTOK 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 8 
Klasifikační kód: C9 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 80 
Bezpečnostní značka: 8 
                                                                       
  
 
 
 
14.4 Obalová skupina: II 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: data neudána 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: data neudána 
Oddíl 15: Informace o předpisech 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 
nebo směsi: 
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek v platném znění. 
Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí v platném znění. 
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Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí: 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
OCHRANA OSOB: Zákoník práce, Zákon o ochraně veřejného zdraví, Vyhláška, kterou se stanoví hygienické 
limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb, Vyhláška, 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, Nařízení vlády, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o vodách. 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Bylo provedeno pro chlornan sodný v rámci registrace látky. 
Oddíl 16: Další informace 
Úplné znění R-vět a H-vět: 
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  
R 34 Způsobuje poleptání.  
R 37 Dráždí dýchací orgány.  
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H290 Může být korozivní pro kovy.  
EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn. 
 
POKYNY PRO ŠKOLENÍ: 
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, 
s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která nakládá s tímto 
chemickým produktem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním 
listu. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu 
s předpisy ADR/RID. 
Doporučená omezení použití: 
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Protože specifické podmínky použití 
látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná 
upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 
ZDROJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚDAJŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU: Bezpečnostní list výrobce 
účinné látky, databáze MEDEKR. 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné 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. 
 

Tento BL nahrazuje verzi vydanou dne 22.12.2008, datum revize: 1.12.2010. 
Aktualizace: Změna právní formy společnosti, změna loga. Značení dle CLP. 
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