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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku ZINKING 

1.2 Příslušná určená použití 
látky nebo směsi a 
nedoporučená použití 

Určená použití:  

Doplňkové krmivo pro zvířata – premix.  

Určeno pro odborné/průmyslové použití. 

Nedoporučená použití: 

Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně uvedené na etiketě. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Identifikace osoby odpovědné 
za uvedení směsi na trh ve 
Společenství a výrobce: 

Pan Chemicals S.p.A. 
via Leopardi, 24 
24060 Rogno (BG) 
Itálie  
Telefon: +39 (0) 35977488 
Fax:                   +39 (0) 35977288 
e-mail vago@panchemical.com (Dr. Luigi Vago) 

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: +420 564 403 201 
 

e-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list:  dobsakova@infobl.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 

 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1272/2008 

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Aquatic Chronic 2; H411 

Nepříznivé účinky: 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na zdraví člověka a fyzikální 
nebezpečnost.  

2.2 Prvky označení  

Identifikátor výrobku: ZINKING 

Nebezpečné látky: - 

Výstražný symbol 
nebezpečnosti: 

   

Signální slovo: - 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
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P391 Uniklý produkt seberte. 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.  

Doplňující informace na štítku: - 

Další informace: - 

2.3 Další nebezpečnost Směs ani její složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu klasifikovány jako 
PBT nebo vPvB. 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky neuplatňuje se 

3.2 Směsi 

Chemická charakteristika: Směs 

Nebezpečné látky a látky, pro které je stanoven expoziční limit 

Chemický název Oxid zinečnatý 

Koncentrace / rozmezí (% hm.) 10 – 25   

Identifikační čísla 
CAS 1314-13-2, ES 215-222-5, Indexové číslo 030-013-00-7 

REACH č.: 01-2119463881-32-XXXX 

Klasifikace 
Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 

Další informace: Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti – oddíl 16. 

 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoc 

Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit oděvy znečistěné produktem. Při přetrvávajících zdravotních 
potížích a/nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech 
ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci: 
- při zástavě dechu – je nutné okamžitě provádět umělé dýchání; 
- při zástavě srdce – je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce; 
- při bezvědomí – je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy. 

Dochází-li ke zvracení, udržujte hlavu postiženého v předklonu, aby nedošlo 
ke vdechnutí zvratků. 

Kontakt s kůží: Postiženého vyneste na čerstvý vzduch. Při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání a 
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

Kontakt s očima: Ihned oplachujte kůži velkým množstvím vody, pokud možno sprchou. Odstraňte ihned 
kontaminovaný oděv. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc 
/ ošetření. 

Požití: Oči pečlivě vypláchnout velkým množstvím vody po dobu několika minut, přičemž 
nechat oči otevřené. Chraňte nezraněné oko. Pokračujte s vyplachováním 
s fyziologickým roztokem. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou 
pomoc / ošetření. 

Vdechnutí:  Vyvolejte zvracení, jen pokud je to indikováno lékařem. Pouze pokud je pacient 
při plném vědomí – vypláchnout ústa vodou a dát vypít značné množství vody, držet 
pacienta v teple a klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Nevolnost, bolesti hlavy, horečka, zvracení. 
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4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Pokyn pro lékaře: Symptomatické ošetření. 

 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý, pěna, prášek a vodní mlha. 

Nevhodná hasiva: Nejsou známy.  

5.2 Zvláštní nebezpečnost 
vyplývající z látky nebo směsi 

Nevdechujte spaliny. Produkt je hořlavý, a pokud se prášek uvolnil do vzduchu 
v dostatečných koncentracích a za přítomnosti zdroje zapálení, může vytvářet 
výbušné směsi se vzduchem. Požáry mohou vzniknout nebo se zhoršit únikem 
pevného produktu z nádoby, když je dosaženo vysoké teploty nebo při kontaktu se 
zdroji zapálení. 

5.3 Pokyny pro hasiče Běžný protipožární oblek (EN 469), rukavice (EN 659) a obuv (specifikace HO A29 a 
A30), v kombinaci s dýchacím přístrojem (EN 137). 

Použít proud vody na chlazení nádob, aby se zabránilo rozkladu produktu a vzniku 
látek potenciálně nebezpečných pro zdraví. Vždy nosit celkovou požární ochranou 
výstroj. Sbírat hasící vodu, aby se zabránilo vniknutí do kanalizace. Kontaminovaná 
hasící voda musí být likvidována v souladu s nařízeními vydanými příslušným místním 
úřadem. Zbytky po požáru by měly být likvidovány v souladu s předpisy. 

 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

6.1 Opatření na ochranu osob, 
ochranné prostředky a 
nouzové postupy 

Pokud je to možné, postříkejte uniklý prášek vodou, aby se zabránilo tvorbě prachu. 
Vyvarujte se vdechování páry / mlhy / plyny.  
Používejte vhodné ochranné pomůcky (včetně osobních ochranných prostředků 
uvedených v oddíle 8), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a oděvu. 

6.2 Opatření na ochranu 
životního prostředí 

Zabránit úniku do povrchových a podzemních vod nebo kanalizace. 

6.3 Metody a materiál pro 
omezení úniku a pro čištění 

Metody čištění: 

Použijte nejiskřivé mechanické zařízení pro sběr uniklého produktu a vložte jej 
do nádoby pro odstranění. Pokud je to možné, použít proud vody pro odstranění zbytků 
produktu.  
Ujistěte se, že prostor je dobře větrán. Zkontrolujte slučitelnost s materiálem nádoby 
v oddílu 7. Kontaminovaný materiál musí být zlikvidován v souladu s ustanoveními 
uvedenými v oddíle 13. 

Zabezpečte nebo odstraňte všechny zdroje zapálení. Poškozené kontejnery ihned 
izolujte. Pokud je to možné a bezpečné, zastavte únik. Nikdy nevracejte uniklý produkt 
do originálního obalu pro jeho opakované použití. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly viz. oddíl 8 a oddíl 13. 

 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7. 1. Opatření pro bezpečné 
zacházení 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Před manipulací s výrobkem se seznamte s obsahem tohoto bezpečnostního listu. 
Během používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Po použití si umyjte ruce. 

Zamezení úniku do životního prostředí:  

Zabránit únikům prachu z nádob a vzniku prašnosti. Poškozené obaly mechanicky 
sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Při úniku postupovat podle oddílu 6. 

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

Podmínky skladování: 

Skladujte pouze v originálním, zřetelně označeném obalu. Skladujte nádoby uzavřené a 
na čistém, chladném, uzamykatelném a dobře větraném místě mimo zdrojů tepla, 
hořlavých materiálů a mimo dosah přímého slunečního záření. 
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7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifická konečná použití: Určená použití pro tento výrobek jsou podrobně uvedeny v oddílu 1.2 

 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry  

Pracovní expoziční limity (podle nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Pro směs: nestanoveno 

Pro složky směsi: Oxid zinečnatý PEL 2 mg/m
3
 NPK-P 5 mg/m

3
 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů:  

nejsou stanoveny 

Hodnoty DNEL/PNEC: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Oxid zinečnatý: 

Hodnoty DNEL: 
pracovníci: 5 mg/m

3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové 

pracovníci: 0,5 mg/m
3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky lokální 

pracovníci: 83 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, 
účinky systémové 
spotřebitelé: 2,5 mg/m

3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky 

systémové 
sspotřebitelé: 83 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, 
účinky systémové 
spotřebitelé: 0,83 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, 
účinky systémové 
Hodnoty PNEC:  
sladkovodní prostředí: 20,6 µg/l 
mořská voda: 6,1 µg/l 
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 100 µg/l 
sladkovodní sedimenty: 117,8 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 
mořské sedimenty: 56,5 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 
půda (zemědělská): 35,6 mg/kg hmotnosti suché půdy 

8.2 Omezování expozice  

Technická opatření: Vzhledem k tomu, použití vhodných technických zařízení musí mít vždy přednost před 
osobními ochrannými prostředky, ujistěte se, že pracovišti je dobře větráno prostřednictvím 
účinného místního odsávání. 

Ochrana očí a obličeje: Použijte těsné chemické brýle (EN 166).  

Ochrana rukou: Chraňte ruce pracovními rukavicemi kategorie I (EN 374), jako jsou ty z latexu, PVC nebo 
ekvivalentní.  

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Odolnost 
pracovních rukavic vůči přípravku by měla být kontrolovány před použitím, protože to může 
být nepředvídatelné. Omezení závisí na délce expozice. 

Ochrana kůže: Používejte profesionální kombinézu s dlouhými rukávy kategorii I a bezpečnostní obuv 
(EN 344). Po použití kombinézy omyjte kůži mýdlem a vodou. 

Ochrana dýchacích cest: Pokud dojde k překročení prahové hodnoty denní expozice na pracovišti pro jednu nebo 
více látek přítomných v přípravku, použijte ochranu dýchacích cest – polomaska FFP3 
(EN141 / EN143 nebo ekvivalent). 

V případě nedostatečných technických opatření je nutné snížit expozici pracovníků 
použitím prostředků na ochranu dýchacích cest, jako jsou masky, jak je uvedeno 
výše.Ochrana poskytovaná maskami je v každém případě omezená. 

V případě, že dotčená látka je bez zápachu nebo její čichový práh je vyšší než relativní 
expoziční limit, a v případě nouze, nebo pokud jsou hladiny expozice neznámé nebo 
koncentrace kyslíku na pracovišti je nižší než 17% objemových, nosit samostatný dýchací 
přístroj (EN 137) nebo hadicový dýchací přístroj s přívodem čerstvého vzduchu  pro použití 
s celoobličejovou maskou, polomaskou nebo náustkem (EN 138). 
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Tepelné nebezpečí: Není. 

Omezování expozice 
životnímu prostředí 

Emise vznikající při výrobních procesech, včetně těch, které jsou generovány 
vzduchotechnickým zařízením, by měly být kontrolovány s cílem zajistit dodržování 
ekologických norem. 

 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled: nažloutlý až nahnědlý granulát 

Zápach: charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: není určeno 

pH: není určeno 

Bod tání / bod tuhnutí:  200 °C 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu 
varu: 

není určeno 

Bod vzplanutí: není určeno 

Rychlost odpařování: není určeno 

Hořlavost (pevné látky, plyny): není určeno 

Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti 
nebo výbušnosti: 

není určeno 

Tlak páry: není určeno 

Hustota páry:  není určeno 

Relativní hustota: 0,7 kg/l 

Rozpustnost:  není určeno 

Rozdělovací koeficient:  

n-oktanol/voda: 
není určeno 

Teplota samovznícení: produkt není samovznětlivý  

Teplota rozkladu: není určeno 

Viskozita: není určeno 

Výbušné vlastnosti: není určeno 

Oxidační vlastnosti: není určeno 

9.2 Další informace 

Data nejsou k dispozici  

 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Nejsou žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami za normálních podmínek 
použití. 

10.2 Chemická stabilita Produkt je stabilní za normálních podmínek použití a skladování. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  
Nejsou očekávány žádné nebezpečné reakce při běžných podmínkách 
použití a skladování. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Žádné konkrétní podmínky. Nicméně by měla být respektována obvyklá 
bezpečnostní opatření používaná pro chemické produkty. 
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10.5 Neslučitelné materiály Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu. 

 
ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 

oxid zinečnatý  

LD50 (orální, potkan)  15 000 mg/kg 

LC50 (inhalace, potkan)  5,7 mg/kg 

Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Vážné poškození očí/podráždění očí  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

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. 

Příznaky / cesty expozice  

Podle dostupných údajů tento produkt dosud nezpůsobil poškození zdraví. V každém případě je nutné s ním zacházet 
opatrně, v souladu se správnou průmyslovou hygienou a bezpečnostní praxí. Tento produkt může mít mírný vliv 
na zdraví citlivých osob při vdechování a / nebo kožní absorpci a / nebo kontaktu s očima a / nebo požití. 

 
ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita Tento výrobek je nebezpečný pro životní prostředí a je toxický pro vodní 
organismy. V dlouhodobém horizontu může mít negativní vliv na vodní životní 
prostředí. 

Oxid zinečnatý 

 EC50, 48 hod, Daphnia magna 0,83 mg/l 

12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Na základě dostupných údajů, výrobek neobsahuje žádné látky PBT nebo 
vPvB v obsahu vyšším než 0,1%. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky Nesmí vniknout do podzemní vody, vodních toků nebo kanalizace.  

 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností.  

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nesypat do kanalizace.  
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Doporučený kód odpadu: 

Obsah – 02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 

Obal – 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Doporučený způsob 
odstranění: 

Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a 
označený odpad vč. identifikačního listu odpadu předat k likvidaci oprávněné osobě 
k odstraňování odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. 
Vhodné odstraňování výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo 
spalovat ve schváleném zařízení. Spalování nebo skládkování zvážit jen v případě, že není 
možná recyklace.  

Právní předpisy 
o odpadech: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek 
a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu  

14.1 UN Číslo UN3077 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

ADR/RID: 

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. (oxid 
zinečnatý) 
IMDG, ICAO/IATA: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. (zinc oxide) 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 9 

14.4 Obalová skupina III 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Ano  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele viz oddíl 7 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy 
MARPOL a předpisu IBC 

neuplatňuje se 

Doplňující informace 

 
Silniční přeprava – ADR 

Identifikační číslo                                90 
Klasifikační kód                                   M7 
Zvláštní ustanovení                             274, 335, 375, 601 
Omezená množství      5 kg 
Vyňatá množství       E1 
Kód omezení pro tunely                      E 
Námořní přeprava – IMDG 

EMS (pohotovostní plán)                     F-A, S-F 
Látka znečišťující moře                       ano 
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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 

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3. 
Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné. 
Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.  
SEVESO (prevence závažných havárií): kategorie E1 (nebezpečnost pro vodní prostředí)  
Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu podle nařízení (ES) 649/2012: žádné. 
Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy: žádné. 
Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy: žádné. 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), v platném znění 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), 
v platném znění 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších 
předpisů 

15. 2 Posouzení chemické bezpečnosti  

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

 
ODDÍL 16: Další informace  

Přidané, vypuštěné nebo upravené informace: 

18. 2. 2018 / 2.0: Revize formátu ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P391 Uniklý produkt seberte. 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.  

Pokyny pro školení: 
Ti, kteří v rámci svého zaměstnání budou používat tento produkt, musí být proškoleni a 
upozorněni na nutnost manipulovat a používat tento produkt pouze doporučeným způsobem a 
vždy používat předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Legenda ke zkratkám:  

DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. (Derived no effect level.) 

EC50 střední účinná (efektivní) koncentrace (half maximal effective concentration) 

LD50 střední letální dávka (median lethal dose) 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí 

PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 

PNEC 
Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům. (Predicted no-effect 
concentration.) 
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vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

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

Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 

Zdroje klíčových dat:  

1. Směrnice 1999/45/EC a následující změny  

2. Nařízení 67/548/EEC a následující změny a úpravy 
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) 
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP) 
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)  
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 453/2010  
7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 286/2011 (II Atp. CLP)  
8. The Merck Index. – 10. vydání 
9. Handling Chemical Safety  
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
11. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)  
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology  
13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, Vydání 1989 
14. Webové stránky ECHA 

Metody hodnocení 
použité při klasifikaci 
směsi: 

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, 
odstavce 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 (použití klasifikace odvozené účastníkem 
dodavatelského řetězce). 

Údaje uvedené v bezpečnostním listu odpovídají našim znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. 
Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem uvedeným v této bezpečnostní 
příloze při jeho skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Údaje jsou nepřenosné na jiné produkty. Výše uvedené 
informace se vztahují pouze na specifické, v ní uvedené materiály a neplatí pro jeho (jejich) použití v kombinaci s jinými 
materiály nebo v jakémkoli procesu nebo v případě, že je materiál upraven nebo zpracován, pokud to není výslovně 
uvedeno v textu. 

SEVARON s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 Brno, Česká republika. 

 


