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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku: 
Název výrobku: TREIVIT SE 2000 
Kód výrobku: 05899 

1.2 Příslušná určená použití látky 
nebo směsi a nedoporučená 
použití: 

DOPLŃKOVÉ KRMIVO 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Dodavatel: 

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. 
Viale Corassori 62, 41124 Modena 
ITÁLIE 
Tel. 0522-640711 
Místo výroby: 
Via Affarosa 4, 42010 Rio Saliceto (RE) 
e-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: 
germana.stefanelli@treivet.com 

Identifikace osoby odpovědné za 
uvedení směsi na trh v ČR a 
distributor: 

SEVARON s.r.o. 
Palackého třída 163a 
612 00 Brno 
Česká republika 
Telefon: +420 541 426 370 
Fax: +420 541 426 377 
e-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: 
vlasta@sevaron.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace: 

Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 120 00 Praha 2 
nepřetržitá služba 224 91 92 93 a 224 91 54 02 

 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

2.2 Prvky označení: neuplatňuje se 

2.3 Další nebezpečnost: Směs neobsahuje PBT nebo vPvB látky. 

 

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky: neuplatňuje se 

3.2 Směsi: Neobsahuje nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548 a nařízení CLP. 

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci: 

Při styku s kůží: Opláchněte pečlivě mýdlovou vodou. 

Při zasažení očí: Při zasažení očí okamžitě vypláchněte množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení. IHNED ZAJISTĚTE LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ 

Při nadýchání:  Odveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte v klidu a teple. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 

žádné  

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 

žádné  
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5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva: 

Vhodná hasiva: Voda, oxid uhličitý (CO2) 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

Nevdechujte výbušné plyny a spaliny. Při hoření vzniká těžký kouř. 

5.3 Pokyny pro hasiče: 

Používejte vhodný dýchací přístroj. 
Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. 
Odstraňte neporušené obaly z nebezpečné zóny, pokud tak lze učinit bezpečně. 

 
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

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

Používejte osobní ochranné prostředky. 
Dopravte osoby do bezpečí. 
Viz ochranná opatření v oddílech 7 a 8. 

6.2 Opatření na ochranu životního 
prostředí: 

Zamezte úniku do země/půdy. Zamezte úniku do povrchových vod nebo 
kanalizace. 
Znečištěnou odpadní vodu zachyťte a zlikvidujte.  
V případě úniku plynu nebo při úniku do vodních toků, půdy nebo kanalizace 
informujte příslušné úřady. 
Vhodný materiál pro zneškodnění: absorpční materiál, organický materiál, písek. 

6.3 Metody a materiál pro 
omezení úniku a pro čištění: 

Omyjte velkým množstvím vody. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ochranný oděv - oddíl 8. Likvidace - oddíl 13. 

 
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7. 1. Opatření pro bezpečné 
zacházení: 

Zamezte styku s kůží a očima, vdechování par a mlhy. 
Nepoužívejte prázdnou nádobu před tím, než je vyčištěna.  
Před provedením přečerpání se ujistěte, že v obalech nejsou žádné zbytky 
nekompatibilního materiálu.  
Kontaminovaný oděv by měl být vyměněn před vstupem do prostor pro stravování. 
Během expozice nepijte, nejezte a nekuřte.  
Viz rovněž oddíl 8 pro doporučené ochranné prostředky. 

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

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
indikace pro prostory: Dobře větraný prostor. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: 

Specifická konečná použití tohoto přípravku jsou popsána v oddíle 1.2 

 
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry:  

pracovní expoziční standardy (dle 361/2007 Sb.) 

Pro směs: nestanoveno 

Pro složky směsi: Sloučeniny selenu, jako Se 
(kromě selenovodíku) 

PEL 0,1 mg/m
3
 NPK-P 0,2 mg/m

3
  

8.2 Omezování expozice:  

Ochrana očí: Při běžném použití není potřeba. Nicméně, pracujte dle správné pracovní praxe. 

Ochrana kůže a těla: Při běžném použití nemusí být přijata žádná zvláštní opatření. 
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Ochrana rukou: Při běžném použití není potřeba. 

Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití není potřeba. 

Tepelné nebezpečí: žádné 

Omezení expozice životního 
prostředí: 

žádné 

 
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Vzhled: mléčně-bílá mikro-emulze 

Zápach: charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: data nejsou k dispozici 

pH (1% roztok) 6,0 – 6,5 

Bod tání / bod tuhnutí: data nejsou k dispozici 

Počáteční bod varu / rozmezí bodu 
varu: 

data nejsou k dispozici 

Bod vzplanutí: data nejsou k dispozici 

Rychlost odpařování: data nejsou k dispozici 

Hořlavost (pevné látky, plyny): data nejsou k dispozici 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 
nebo výbušnosti: 

data nejsou k dispozici 

Tlak páry: data nejsou k dispozici 

Hustota páry:  data nejsou k dispozici 

Relativní hustota: data nejsou k dispozici 

Rozpustnost:  rozpustný ve vodě 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: data nejsou k dispozici 

Teplota samovznícení: data nejsou k dispozici 

Teplota rozkladu: data nejsou k dispozici 

Viskozita: data nejsou k dispozici 

Výbušné vlastnosti: data nejsou k dispozici 

Oxidační vlastnosti: data nejsou k dispozici 

9.2 Další informace: 

nejsou k dispozici žádná data 

 
10. STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Stabilní za běžných podmínek. 

10.2 Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: žádné 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stabilní za běžných podmínek. 

10.5 Neslučitelné materiály: žádné 
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: žádné 

 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Informace o toxikologických účincích: 

Toxikologické informace o směsi: neuplatňuje se 

Toxikologické informace o složkách směsi: neuplatňuje se 

Pokud není uvedeno jinak, níže uvedené údaje požadované v nařízení 453/2010/ES musí být považovány za 
nepoužitelné: 
a) akutní toxicita; 
b) žíravost / dráždivost pro kůži; 
c) vážné poškození očí / podráždění očí; 
d) respirační nebo kožní senzibilizace; 
e) mutagenita v zárodečných buňkách; 
f) karcinogenita; 
g) reprodukční toxicita; 
h) STOT-jednorázová expozice; 
i) STOT-opakovaná expozice; 
j) nebezpečnost při vdechnutí. 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita: Používejte dle správné výrobní praxe a nenechte produkt vniknout do 
životního prostředí. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost: neuplatňuje se 

12.3 Bioakumulační potenciál: neuplatňuje se 

12.4 Mobilita v půdě: neuplatňuje se 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tento přípravek neobsahuje žádné látky PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: žádné 

 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady: 

Produkt: Zlikvidujte jako speciální odpad za dodržení zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a příslušných 
prováděcích předpisů ve spolupráci se specializovanou firmou. Produkt by neměl být vpouštěn 
do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. 

Kontaminované obaly: Kontaminované prázdné obaly by měly být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a se zákonem 477/2001 Sb. o obalech a souvisejícími předpisy v aktuálním znění.  

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

14.1 OSN číslo: Není nebezpečným zbožím, pokud jde o dopravní předpisy. 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: neuplatňuje se 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neuplatňuje se 

14.4 Obalová skupina: neuplatňuje se 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: neuplatňuje se 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neuplatňuje se 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 
73/78 a předpisu IBC 

neuplatňuje se 
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15. INFORMACE O PŘEDPISECH  

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

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních předpisů a správních předpisů týkajících se 
klasifikace‚ balení a označování nebezpečných látek. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. 

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli používanými při práci. 

Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice 
na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli používanými při práci. 

Směrnice Komise 2006/8/ES. 

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. 

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. 1907/2006. 

Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému 
pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí. 

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. 

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných 
látek. 

Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při 
používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních. 

15. 2 Posouzení chemické bezpečnosti látky nebo složky směsi: 

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 

 

16. DALŠÍ INFORMACE  

Tento dokument byl vypracován odborně způsobilou osobou, která absolvovala příslušnou odbornou přípravu. 
Hlavní bibliografické zdroje: 
NIOSH – registr toxických účinků chemických látek (1983) 
I.N.R.S. – Toxikologické záznamy 
CCNL – Příloha 1 „TLV pro 1989-90“  
ISS – Italský seznam chemických látek 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na stavu našich znalostí k výše uvedenému datu. Týkají se pouze 
uvedeného výrobku a nepředstavují žádnou záruku konkrétních vlastností.  
Je povinností uživatele, aby zajistil správnost a úplnost těchto informací s ohledem na specifické použití. 
 
Tento bezpečnostní list nahrazuje všechny předchozí verze. 
 
SEVARON s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 Brno, Česká republika. 

 

Přidané, vypuštěné nebo upravené informace: Nový dokument. 

  

 


