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Tento bezpečnostní list obsahuje informace týkající se možných rizik pro osoby, které jsou zapojeny do manipulace, 
přepravy a práce s materiálem, stejně jako popis potenciálních rizik pro spotřebitele a životní prostředí. Tyto informace 
musí být dány k dispozici těm, kteří mohou přijít do styku s materiálem nebo kteří jsou odpovědní za použití materiálu. 
Tento bezpečnostní list je připraven v souladu s formátem popsaným v nařízení REACH (ES) č 1907/2006 a v nařízení 
CLP (ES) č 1272/2008. 

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku:  

Název přípravku Availa® Sow EU 

Registrační číslo REACH 
Vzhledem k tomu, že se jedná se o doplňkové látky pro zvířata, 
registrace podle nařízení REACH není nutná. Před použitím tohoto 
výrobku k jinému účelu se poraďte s dodavatelem. 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi 
a nedoporučená použití: 

 

Určená použití 
Nutriční krmná složka pro zvířata. 
Premix chelátů zinku, mědi a manganu a aminokyselin, n-hydrát 

Nedoporučená použití Směs lze používat pouze pro určená použití. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Identifikace osoby odpovědné za uvedení 
směsi na trh ve Společenství: 

Zinpro Animal Nutrition (Europe), Inc 
Akkerdistel 2E 
5831 PJ Boxmeer 
Netherlands 
Telefon: + 31 (485) 521926 
Fax: + 31 (485) 521938 
zinpro@zinpro.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: +420 564 403 201 
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 

 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 

Eye Dam 1; H318  H318: Způsobuje vážné poškození očí. 

Aquatic Chronic 3; H412 H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.2 Prvky označení: 

Výstražné symboly nebezpečnosti: 

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:  

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
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H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

P280 
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový 
štít. 

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/lékaře. 

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu. 

2.3 Další nebezpečnost: Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB. 
Při manipulaci s tímto materiálem může vznikat prach, který může způsobit 
mechanické podráždění očí, kůže, nosu a hrdla. Riziko požáru je malé, ale 
jemný prach může vytvořit se vzduchem explozivní směs. 

 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Látky: neuplatňuje se 

3.2. Směsi:  

Chemický název chelát zinku a aminokyselin, n-hydrát (jako zinek) 

Koncentrace / rozmezí (%) 6 – 7 

Identifikační čísla – 

Klasifikace podle směrnice 1272/2008 
(CLP) 

Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

Chemický název chelát manganu a aminokyselin, n-hydrát (jako mangan) 

Koncentrace / rozmezí (%) 2 – 3 

Identifikační čísla – 

Klasifikace podle směrnice 1272/2008 
(CLP) 

Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Chronic 3; H412 

Chemický název chelát mědi a aminokyselin, n-hydrát (jako měď) 

Koncentrace / rozmezí (%) 1 – 2 

Identifikační čísla – 

Klasifikace podle směrnice 1272/2008 
(CLP) 

Skin Irrit. 2 H315 

Eye Irrit 2 H319 

Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 3; H412 

Chemický název uhličitan vápenatý 

Koncentrace / rozmezí (%) 10 – 20 

Identifikační čísla CAS 471-34-1 

Klasifikace podle směrnice 1272/2008 
(CLP) 

není klasifikován 

Chemický název celulosa 

Koncentrace / rozmezí (%) 40 – 50 

Identifikační čísla CAS 9004-34-6 

Klasifikace podle směrnice 1272/2008 
(CLP) 

není klasifikován 
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Další informace: Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16. 

 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci: 

Při vdechnutí:  Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud 
se vyvine a přetrvává podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Aplikujte umělé dýchání, pouze 
pokud pacient nedýchá. 

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte potřísněný oděv a před opětovným použitím jej 
vyperte. Pokud se vyvine podráždění (zarudnutí, vyrážka, puchýře), vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí: Držte víčka od sebe a oplachujte oči velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Vyjměte 
kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a je snadné je odstranit. Pokračujte ve vyplachování. 
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, nejlépe očního specialisty. 

Při požití: Volejte toxikologické středisko / lékaře, pokud se necítíte dobře. Vypláchněte ústa vodou, ale 
nepolykejte. Nevyvolávejte zvracení, pokud k tomu nedal pokyn lékařský personál. Nepodávejte nic 
ústy osobě v bezvědomí. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné 
symptomy a účinky: 

Způsobuje vážné poškození očí. Při manipulaci s tímto materiálem může 
vznikat prach, který může způsobit mechanické podráždění očí, kůže, nosu a 
hrdla. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské 
pomoci a zvláštního ošetření: 

Symptomatická léčba. Může být požadováno ošetření oftalmologem 
z důvodu možného popálení očí hydroxidem. 

 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva: 

Vhodná hasiva: určí se s ohledem na okolí požáru. Nehořlavý. 

Nevhodná hasiva: Nejsou známy. Přímý proud vody může způsobit rozšíření požáru. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající 
z látky nebo směsi: 

Riziko požáru je malé, ale jemný prach může vytvořit se vzduchem 
explozivní směs. Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý, Oxid 
uhličitý. 

5.3 Pokyny pro hasiče: V případě nutnosti používat izolovaný dýchací přístroj nezávislý na okolním 
vzduchu (EN 137), nehořlavý zásahový oděv, osobní ochranné prostředky. 
Zabránit úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. 
Personál odveďte do bezpečí. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. 
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být 
zlikvidovány podle místních předpisů. 

 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

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

Zabraňte tvorbě prachu. Dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Místo úniku 
označit a izolovat. Zabránit vstupu nepovolaným osobám. Zamezit přímému 
kontaktu produktu s očima a kůží. Zamezte vdechování prachu účinným 
odsáváním. Vykázat z místa nehody všechny osoby, které se nepodílejí na 
záchranných pracích. Personál udržovat na návětrné straně. Používat 
osobní ochranné prostředky. Postupovat podle pokynů obsažených v 
oddílech 7 a 8. Zabránit kontaminaci životního prostředí, působení vody a 
vlhkosti. 

6.2 Opatření na ochranu životního 
prostředí: 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevylévejte do kanalizace nebo 
životního prostředí, zlikvidujte odvozem na místo schválené pro sběr 
odpadu. Znečištěnou odpadní vodu zachyťte a zlikvidujte. V případě 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: 

Zabraňte tvorbě prachu. Zameťte uniklé látky do kontejnerů a v případě 
potřeby nejprve zvlhčete, aby se zabránilo tvorbě prachu. Sbírejte 
mechanicky a zlikvidujte dle oddílu 13. Nekontaminovaný materiál zachraňte 
pro opakované použití. Vyvětrejte místnost a po ukončení sebrání umyjte 
místo úniku materiálu. Pokud je to možné zabraňte mycí vodě vniknutí do 
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kanalizace. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Viz oddíly 8, 13 

 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7. 1. Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Vyhněte se kontaktu s 
pokožkou, očima nebo oděvem. Používejte osobní ochranné prostředky, jak 
je požadováno. Nevdechujte prach. V případě nedostatečného větrání 
používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Používejte ochranné 
rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Schválený 
respirátor by měl být nošen v případě, pokud je pravděpodobné vystavení 
hladinám nad limitní hodnoty expozice. Po manipulaci si důkladně omyjte 
ruce. Před kouřením, jídlem a pitím si vždy umyjte ruce. Dodržujte správnou 
průmyslovou hygienu. Zabraňte hromadění prachu. Riziko požáru je malé, 
ale jemný prach může vytvořit se vzduchem explozivní směs. 

Zamezení úniku do životního prostředí: provést vhodná opatření k zachycení 
úniku z nádob, obaly těsně uzavírat. Poškozené obaly mechanicky sebrat a 
odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit únikům do kanalizace, 
povrchových nebo podzemních vod. Zamezit úniku do půdy. Při úniku 
postupovat podle oddílu 6. 

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

Skladujte na chladném, dobře větraném (suchém) místě. Uchovávejte obal 
těsně uzavřený. 

Doba použitelnosti: 3 roky po datu výroby. 

Neslučitelné materiály: Tento produkt obsahuje sloučeniny kovů.  
Nemíchejte s: kyseliny, oxidační činidla. 

7.3 Specifické konečné / specifická 
konečná použití: 

Nutriční krmná složka pro dobytek a drůbež. 

 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry: 

Limitní hodnoty expozice: 

Pro směs: nestanoveno 

Pro složky směsi:  

složka 8-hodinový expoziční limit 15-minutový expoziční limit zdroj  

chelát zinku a aminokyselin, n-
hydrát (jako Zn) 

2,0 mg/m
3
 (inhalační) 4,0 mg/m

3
 (inhalační) Německo 

chelát mědi a aminokyselin, n-
hydrát (jako měď) 

1,0 mg/m
3
 

1,0 mg/m
3 

1,0 mg/m
3 

0,1 mg/m
3
 (inhalační) 

0,1 mg/m
3
 (inhalační) 

--- 
2,0 mg/m

3 

2,0 mg/m
3 

0,2 mg/m
3
 (inhalační) 

--- 

Rakousko, Belgie 
Dánsko, UK

 

Polsko, Francie
 

Německo 
Nizozemsko 

Měď (prach) PEL 1 mg/m
3
, NPK-P 2 mg/m

3
 361/2007 Sb. 

Měď (dýmy) PEL 0,1 mg/m
3
, NPK-P 0,2 mg/m

3
 361/2007 Sb. 

chelát manganu a aminokyselin, 
n-hydrát (jako mangan) 

0,2 mg/m
3
 

0,2 mg/m
3 

0,3 mg/m
3 

0,5 mg/m
3
 

0,5 mg/m
3
 (inhalační) 

0,4 mg/m
3
 (Dánsko) 

3,0 mg/m
3
 (Irsko) 

---
 

--- 
--- 

Belgie, Dánsko 
Španělsko, Irsko

 

Polsko
 

UK 
Německo, 
Rakousko 

mangan – jeho sloučeniny jako Mn PEL 1 mg/m
3
, NPK-P 2 mg/m

3
 361/2007 Sb. 

uhličitan vápenatý 10 mg/m
3
 (inhalační) 

4 mg/m
3
 (respirační) 

--- 
--- 

UK, Francie, Irsko 
UK, Irsko 
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PELc: 10 mg/m
3
 

Prachy s převážně nespecifickým účinkem 
361/2007 Sb. 

celulosa 10 mg/m
3
 (inhalační) 

4 mg/m
3
 (respirační) 

--- 
--- 

UK, Francie, Irsko 
UK, Irsko 

 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.: nestanoveno 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU ve znění 
pozdějších předpisů: nestanoveno 

Hodnoty DNEL a PNEC: pro směs nejsou údaje k dispozici. 

8.2 Omezování expozice:  

8.2.1 Vhodné technické 
kontroly: 

Používejte pouze s odpovídajícím větráním, aby se hladiny expozic (hladiny prachu, 
dýmu, par ve vzduchu atd.) držely pod doporučenými limity expozice. Používejte 
vybavení odolné proti výbuchu, kde je to potřebné. Doporučuje se, aby všechna 
zařízení pro kontrolu množství prachu, jako jsou místní odtahová ventilace, a 
materiál dopravních systémů zapojených do manipulace s tímto výrobkem, 
obsahovali pomocné otvory nebo systém pro potlačení výbuchu nebo prostředí s 
nedostatkem kyslíku. Zajistěte, že systémy pro zacházení s prachem (jako odtahové 
potrubí, sběrače prachu, nádoby a zařízení pro zpracování) jsou konstruovány tak, 
aby se zabránilo úniku prachu do pracovního prostoru (tj. nedochází k úniku ze 
zařízení). 

8.2.2 Individuální ochranná 
opatření včetně osobních 
ochranných prostředků: 

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Vyhněte se kontaktu s kůží 
a očima. Mějte k dispozici láhev s čistou vodou pro vyplachování očí. 

Ochrana očí / obličeje: 

 

Používejte ochranu očí dle EN 166, určenou pro ochranu proti prachu. 

Ochrana kůže: 

 

Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice, pokud je pravděpodobný 
dlouhotrvající kontakt s pokožkou. Noste nepropustné rukavice (EN374). Doba 
propustnosti materiálu rukavic: viz informace poskytnuté výrobcem rukavic. 

Ochrana těla: Používejte vhodné pracovní kombinézy, aby se zabránilo vystavení 
kůže. 

Ochrana dýchacích cest: 

 

Obvykle není nutná žádná osobní ochrana dýchacích cest. Doporučeno: V prašném 
prostředí /je- li pravděpodobné, že budou překročeny výše uvedené limity expozice, 
dýchací masku s jemným prachovým filtrem (EN 143). 

Tepelné nebezpečí: Neočekává se. 

8.2.3 Omezování expozice 
životního prostředí: 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Vzhled: tmavě hnědý prášek 

Zápach: sladký organický 

Prahová hodnota zápachu: nestanoveno 

pH: neuplatňuje se 

Bod tání / bod tuhnutí:  260 °C (rozloží se) 
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Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu: neuplatňuje se 

Bod vzplanutí:  200 °C Nehořlavý. 

Rychlost odpařování: neuplatňuje se 

Hořlavost (pevné látky, plyny): Nehořlavý. (pevná látka) 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: nestanoveno 

Tlak páry: neuplatňuje se (pevná látka) 

Hustota páry:  neuplatňuje se (pevná látka) 

Relativní hustota: nestanoveno 

Rozpustnost:  Aktivní látka je rozpustná ve vodě, nosič je nerozpustný. 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: data nedodána 

Teplota samovznícení:  200 °C 

Teplota rozkladu:  nestanoveno 

Viskozita: neuplatňuje se (pevná látka) 

Výbušné vlastnosti: není výbušný 

Oxidační vlastnosti: není oxidující 

9.2 Další informace: žádné 

 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Stabilní za normálních podmínek. 

10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Během tepelného rozkladu se mohou uvolňovat dráždivé 
plyny a páry, včetně oxidu uhelnatého. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zabránit vzniku prachu při manipulaci. Stejně jako u 
všech prachů, zejména těch, které obsahují kovy, 
materiál jemně rozptýlený ve vzduchu může explodovat 
nebo hořet, pokud je vystaven zdroji zapálení. 

10.5 Neslučitelné materiály: Uchovávejte mimo: Silná oxidační činidla, silné kyseliny. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhličitý 

 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích: 

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

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

Vážné poškození očí / podráždění očí: Eye Dam. 1; Způsobuje vážné poškození očí. (výpočet) 

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. 
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ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita: Produkt je klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. Škodlivý pro 
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje zinek, měď a mangan, 
které jsou toxické pro životní prostředí a mohou vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Předpokládá se, že tyto látky nejsou biologicky odbouratelné pro klasifikaci. 

12.3 Bioakumulační potenciál: Pro směs jako celek nejsou k dispozici žádné údaje. 

12.4 Mobilita v půdě: Očekává se, že mobilita v půdě bude nízká. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Žádná z látek v tomto produktu nesplňuje kritéria pro to, aby byla 
považována za PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou známy. 

 

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. Nevylévat do kanalizace. 

Doporučený kód odpadu:  

Obsah – 18 02 05 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 

Obal – 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné. 

Absorbovaný materiál – 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

Doporučený způsob odstranění: Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr 
odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k 
odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této 
činnosti. Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, 
pokud je to možné, nebo spalovat ve schváleném zařízení. Znečištěné obaly 
musí být před recyklací vyčištěny. 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  

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR). 

14.1 UN číslo: není přiděleno 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: není přiděleno 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: není přiděleno 

14.4 Obalová skupina: není přiděleno 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: není klasifikováno 

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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ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH  

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

Nařízení (ES) č 1907/2006 (REACH) Vzhledem k tomu, že se jedná se o doplňkové látky pro zvířata, 
registrace podle nařízení REACH není nutná. Před použitím tohoto 
výrobku k jinému účelu se poraďte s dodavatelem. 

Povolení a/nebo omezení použití nejsou 

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné Kandidátská listina 
(seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné  
Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): 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  
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 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice 
na pracovišti  
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanovení třetího seznamu směrných limitních hodnot 
expozice na pracovišti  
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 

15.1 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo pro tento výrobek provedeno. 

 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

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

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. 

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/lékaře. 

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu. 

Odkazy: stávající bezpečnostní list poskytnutý výrobcem. Stávající registrace ECHA pro uhličitan vápenatý (CAS No. 
471-34-1), Inventář klasifikací a označení pro celulózu (CAS No. 9004-34-6). 

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). Klasifikace byla ověřena externím dodavatelem. 
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Klasifikace látky nebo směsi podle 
Nařízení (ES) č 1272/2008 (CLP) 

Klasifikační metoda 

Eye Dam. 1 H318 

Aquatic Chronic 3; H412 

Odborný posudek, v souladu s přílohou I, 
oddíl 1.1.1. Nařízení CLP (ES) 1272/2008. 

 

LEGENDA  

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

PNEC 
Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům. (Predicted no-effect 
concentration.) 

PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí 

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 

PELc PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu 

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

Aquatic Chronic 2, 3 Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2, 3 

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 

Eye Irrit 2 Podráždění očí, kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 

Pokyny pro školení: Pozornost by měla být věnována pracovním postupům a potenciálnímu rozsahu expozice, protože 

mohou určit, zda je požadována vyšší úroveň ochrany. 

Vyloučení odpovědnosti 

Informace obsažené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány 
v dobré víře, ale je na uživateli, aby se ujistit o vhodnosti produktu pro ten který účel. Zinpro Animal Nutrition (Europe), 
Inc. neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o vhodnost produktu pro jakýkoliv specifický účel použití a jakékoli 
předpokládané záruky nebo podmínky (zákonné nebo jiné) jsou vyloučeny, kromě těch, jejichž vyloučení je zabráněno 
zákonem. Zinpro Animal Nutrition (Europe), Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody (jiné než ty 
vyvolané úmrtím nebo zraněním způsobené vadou výrobku, kdyby byla prokázána), vzniklé spolehnutím se na tyto 
informace. 

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

Přidané, vypuštěné nebo upravené informace: 
Podstatné změny oproti předcházející verzi jsou vyznačeny dvojitou 
čarou. 

 

 


