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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název 
 

: Amoniak tekutý, čistý, Amoniak tekutý, technický, Amoniak 
tekutý 

 
Registrační číslo 
 

: 01-2119488876-14-0010, 01-2119488876-14-0031, 01-
2119488876-14-0020, 01-2119488876-14-0104 

 
Název látky 
 

: Amoniak, bezvodý 
 

Č.ES 
 

: 231-635-3 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Použití látky nebo směsi 
 

: Výroba, Dovoz, Formulace, Distribuce, Meziproduktem, 
Pomocný prostředek pro zpracování, Aditivum, Laboratorní 
použití, Chemikálie k úpravě vody, hnojiva, Úprava plynu 

(snížení obsahu NOx a SOx), teplovodivé kapaliny, povrchové 
materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových 
materiálů, prací a čisticí prostředky, kosmetika, přípravky pro 

osobní péči 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linec, Rakousko 
Telefonní: +43 732 6915-0 

 
 
E-mailová adresa : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

+42 2 2491 9293 / +42 2 2491 5402 (Toxikologické informační středisko) 

+44 (0) 1235 239 670 (24h) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Hořlavé plyny, Kategorie 2  H221: Hořlavý plyn. 

Plyny pod tlakem, Stlačený plyn  H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání 
může vybuchnout. 

Akutní toxicita, Kategorie 3  H331: Toxický při vdechování. 

Žíravost pro kůži, Kategorie 1B  H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 
očí. 
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Akutní toxicita pro vodní prostředí, 
Kategorie 1 

 H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Chronická toxicita pro vodní prostředí, 
Kategorie 2 

 H411: Toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 

2.2 Prvky označení 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné symboly 
nebezpečnosti 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signálním slovem 
 

: Nebezpečí 
 

Standardní věty o 

nebezpečnosti 
 

: H221 Hořlavý plyn. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání 
může vybuchnout. 

H331 Toxický při vdechování. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 

 

Doplňkové údaje o 
nebezpečí 
 

: EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 
 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: Prevence:  
P210 Chraňte před otevřeným plamenem/horkými 

povrchy. - Zákaz kouření. 

P260 Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ 
aerosoly. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

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

Opatření:  

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. 

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na 
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v 
poloze usnadňující dýchání. 
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P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Skladování:  
P403 Skladujte na dobře větraném místě. 
 

2.3 Další nebezpečnost 

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní ani toxickou (PBT).  
Látka není považována za vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB). 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

 

3.1 Látky 

Název látky 
 

: Amoniak, bezvodý 
 

Nebezpečné složky 

Chemický název Č. CAS 
Č.ES 

Koncentrace (%) 

amoniak, bezvodý 7664-41-7 

231-635-3 

>= 99,2 - <= 100 

 
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny 

 

:  Okamžitá lékařská pomoc je požadována. 

Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.  
Odstranit postiženého z dosahu výparů. 
 

Při vdechnutí 
 

:  Vyjděte na čistý vzduch. 
Postiženého uložit do klidové polohy, zakrýt a držet v teple.  
Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. 

 
Při styku s kůží 
 

:  Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. 
Ihned oplachujte velkým množstvím vody. 

Pokud je oblečení již zmrzlé a přilepené na kůži:  
Omýt omrzlé oblasti dostatečným množstvím vlažné vody.  
Okamžitá lékařská pomoc je požadována. 

 
Při styku s očima 
 

:  Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po 
dobu nejméně 15 minut. 

Umyjte (čím): 
Roztok kalciumglukonátu. 
(1%) 

http://www.borealisgroup.com/
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Okamžitá lékařská pomoc je požadována. 
 

Při požití 
 

:  Vypláchněte ústa vodou. 
Je-li postižený při vědomí, dejte mu vypít: 
Roztok kalciumglukonátu. 

(1%) 
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy : Symptomy otravy se mohou projevit až po několika hodinách. 

Nutný dohled lékaře nejméně po dobu 48 hodin. 
 

   Styk s kůží může vyvolat tyto symptomy: 

Omrzliny 
 

   Vdechnutí může vyvolat tyto symptomy: 

Riziko zpožděného otoku plic. 
 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Ošetření 
 

: Aplikace s glukonátem vápenatým. 
Ošetřete případné omrzliny. 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
 

:  Oxid uhličitý (CO2) 
Hasicí prášek 
Vodní mlha 

Pěna 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 
 

:  Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. 
Při nedokonalém spalování mohou vznikat: 
Oxidy dusíku (NOx) 

 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné prostředky 

pro hasiče 
 

:  Ochrana osob použitím těsně přiléhajícího chemicky odolného 

oděvu a nezávislého dýchacího přístroje.  
 

Další informace 

 

:  Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody. 

Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte 
odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.  

http://www.borealisgroup.com/
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Obal může při zahřívání vybuchnout. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob 

 

:  Pokusit se zastavit únik bez ohrožení osob. 

Osoby odveďte do bezpečí. 
Nevdechujte páry ani mlhu. 
Používejte osobní ochranné pomůcky. 

Zajistěte přiměřené větrání. 
Srážejte plyny/páry/mlhu rozprašováním vody. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Opatření na ochranu 
životního prostředí 

 

:  Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s 
rizikem. 

Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do 
kanalizace a životního prostředí. 
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 

Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by 
měly být informovány místní úřady. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Čistící metody 
 

:  Zajistěte přiměřené větrání. 
 

 
 

  Způsoby čištění při malém úniku 
Zředte vodou. 
 

 
 

  Způsoby čištění při velkém úniku 
Materiál vhodný ke zředění nebo neutralizaci 
Dihydrogenfosforečnan amonný 

 
 
 

  Větší rozlité množství by mělo být mechanicky sebráno 
(odstraněno odčerpáním) ke zneškodnění. 

Uložte do vhodné uzavřené nádoby. 
Nakládejte jako s nebezpečným odpadem v souladu s 
místními a národními předpisy. 

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Osobní ochrana viz sekce 8. 

Pokyny pro odstraňování viz sekce 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

http://www.borealisgroup.com/
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Pokyny pro bezpečné 
zacházení 

 

: Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Zajistěte přiměřené větrání. 

Zacházejte opatrně. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Vyžaduje se snadný přístup ke sprše a zařízení pro vymytí 

očí. 
 

 

 

 Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s 

výrobkem si umyjte ruce. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho 

vyperte. 
Zamezte styku s kůží a očima. 
 

Pokyny k ochraně proti 
požáru a výbuchu 
 

:  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. K 
zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno 
uzemnit všechny kovové části zařízení. Používejte zařízení v 

nevýbušném provedení. Výrobej je hořlavý, avšak nesnadno 
zápalný.  
 

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

Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery 

 

:  Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, 
chladném a dobře větraném místě. Ponechávejte uzamčené 

nebo v prostoru přístupném pouze kvalifikovaným nebo 
oprávněným osobám. Vhodné materiály pro nádoby: 
Nerezová ocel  

 
Pokyny pro běžné skladování 
 

: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
Neskladujte společně s oxidačními a samozápalnými 

produkty. 
Neskladujte společně s kyselinami. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití  

Specifické (specifická) 
použití 

 

:  nepoužitelné 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště  

Složky Č. CAS Typ hodnoty 
(Forma expozice) 

Kontrolní parametry Základ 

amoniak, bezvodý 7664-41-7 TWA 20 ppm 
14 mg/m3 

2000/39/EC 

Další informace Orientační 

http://www.borealisgroup.com/
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  STEL 50 ppm 
36 mg/m3 

2000/39/EC 

Další informace Orientační 

  PEL 14 mg/m3 CZ OEL 

  NPK-P 36 mg/m3 CZ OEL 

 
DNEL: 
 

Oblast použití: Pracovníci 

Cesty expozice: Vdechnutí 
 
 

Možné ovlivnění zdraví: Systémové účinky, Krátkodobá a dlouhodová expozice 
Hodnota:  47,6 mg/m3 
 

Možné ovlivnění zdraví: Místní působení, Dlouhodová expozice 
Hodnota:  14 mg/m3 
 

Možné ovlivnění zdraví: Místní působení, Krátkodobá expozice 
Hodnota:  36 mg/m3 
 

Oblast použití: Pracovníci 
Cesty expozice: Styk s kůží 
 

 
Možné ovlivnění zdraví: Systemická, Krátkodobá a dlouhodová expozice 
Hodnota:  68 mg/kg bw/d 

 
Možné ovlivnění zdraví: Místní působení 
Poznámky: data neudána, (žíravý) 

 

PNEC: 

Sladká voda 

Hodnota:  0,0011 mg/l 
Volný čpavek 
 

Mořská voda 
Hodnota:  0,0011 mg/l 
Volný čpavek 

 
Přerušované používání/uvolňován 
Hodnota:  0,0068 mg/l 

Volný čpavek 
 

8.2 Omezování expozice 

Technická opatření 

Nevdechujte páry ani mlhu. 

http://www.borealisgroup.com/
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Zajistěte dobré větrání. 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana očí :  Bezpečnostní ochranné brýle 
Obličejový štít 
(EN 166) 

 
Ochrana rukou
    Materiál : Viton (R) 

    Doba průniku : 480 min 
 

    Materiál : butylkaučuk 
    Doba průniku : 480 min 
 

 

 

    Poznámky 
 

: Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím 
směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě EN 374.  

Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se 
propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu 
specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, 

jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku.  
Věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době 
průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické 

namáhání, doba styku).  
 

Ochrana kůže a těla :  Protichemická zástěra 

Butylkaučuková zástěra 
Noste pracovní obuv z butylkaučuku. 
 

Ochrana dýchacích cest :  Při vzniku par použijte dýchací masku s vhodným filtrem. 
(EN 141) 
(filtr K nebo ABEK) 

 
   Prodloužená expozice: 

Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch 

s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou 
maskou nebo ústenkou (EN402) 
Krátkodobá expozice 

 
Ochranná opatření :  Vyžaduje se snadný přístup ke sprše a zařízení pro vymytí 

očí. 

 

Omezování expozice životního prostředí  

Všeobecné pokyny :  Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s 

rizikem. Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do 
kanalizace a životního prostředí. Nenechejte vniknout do 
povrchových vod nebo kanalizace. Při úniku značného 

množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány 
místní úřady. 
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled 
 

: Zkapalněný plyn 
 

Barva 

 

:  bezbarvý 

 
Zápach 
 

:  štiplavý 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  5 - 25 ppm 
 
 

pH 
 

: Nevztahuje se (plynný)  
 

Bod tání 

 

: -77,7 °C 

(1.013 hPa) 
 
 

Bod varu 
 

: -33,4 °C 
(1.013 hPa) 
 

Bod vzplanutí 
 

: Nevztahuje se, (anorganický) 
 

Rychlost odpařování 

 

:  data neudána  

Hořlavost (pevné látky, plyny) 
 

: Hořlavý. 
 

Horní mez výbušnosti 
 

: 25 %(V) 
 

Dolní mez výbušnosti 

 

: 16 %(V) 

 
Tlak páry 
 

: 857 kPa (20 °C) 
 

 
Relativní hustota par 
 

: 0,59 
(vzduch = 1.0)  

 
Hustota 
 

: 0,689 g/cm3 (-33 °C, 1.013 hPa) 
 

 
Rozpustnost 

Rozpustnost ve vodě 

 

: 510 - 531 g/l  (20 °C) 

 
 

Rozpustnost v jiných 

rozpouštědlech 
 

: Alkohol, Ether, Chloroform 

 
 

Rozdělovací koeficient: n- : Nevztahuje se (anorganický)  
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oktanol/voda 
 

 

Teplota samovznícení 
 

: 651 °C 
 
 

Teplota rozkladu 
 

:  data neudána  
 

Viskozita 

Dynamická viskozita 
 

: 0,225 mPa.s (-33 °C) 
 
 

Výbušné vlastnosti 
 

: Nevýbušný 
 

Oxidační vlastnosti 

 

: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.  

 

9.2 Další informace 

Molekulová hmotnost 

 

: 17,03 g/mol 

 
 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.  

10.2 Chemická stabilita 

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce 
 

:  Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. 
Korozivní při styku s kovy 
Reaguje prudce s: 

Silné kyseliny 
Oxidy dusíku (NOx) 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 

 

: Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 

Materiály, kterých je třeba se 

vyvarovat 
 

:  Měd 

Silné kyseliny 
Olovo 
Rtuť 

Stříbro 
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Zinek 
zlatý 

Chlornany 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Vodík, Oxidy dusíku (NOx) 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita  

Výrobek: 

Akutní orální toxicitu 
 

:  LD50 (Krysa, samčí (mužský)): 350 mg/kg bw 
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování 
Testovaná látka: Hydroxid amonný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Akutní inhalační toxicitu 

 

:  LC50 (Krysa, samčí (mužský)): 9.850 mg/m3 

Doba expozice: 1 h 
 

 

 

  LC50 (Krysa, samičí (ženský)): 13.770 mg/m3 

Doba expozice: 1 h 
 

Akutní dermální toxicitu 

 

:  Poznámky: studie není technicky opodstatněná 

(žíravý) 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Výrobek: 

Druh: Králík 
Metoda: Směrnice OECD 404 pro testování 

Výsledek: Způsobuje poleptání. 
 

Vážné poškození očí / podráždění očí  

Výrobek: 

Poznámky: studie není technicky opodstatněná 
(žíravý) 

 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže  

Výrobek: 

Poznámky: studie není technicky opodstatněná 
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(žíravý) 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Výrobek: 

Genotoxicitě in vitro 
 

: Typ testu: Test podle Amese 

Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování 
Výsledek: negativní 
Poznámky: Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky  

 
 

Genotoxicitě in vivo 
 

:  Typ testu: In vivo jadérkový test 

Druh: Myš 
Metoda: Směrnice OECD 474 pro testování 
Testovaná látka: chlorid amonný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
Zkoušky in vivo neukázaly mutagenní účinky  
 

 

Karcinogenita 

Výrobek: 

Druh: Krysa 
Způsob provedení: Orálně 
Doba expozice: 104 weeks  

Dávka: 67 mg/kg bw/d  
Metoda: Směrnice OECD 453 pro testování 
Testovaná látka: síran amonný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
Při pokusech se zvířaty nebyly pozorovány žádné karcinogenní účinky.  
 

Toxicita pro reprodukci 

Výrobek: 

Účinky na plodnost 
 

:  Druh: Krysa 

Způsob provedení: Požití 
NOAEL: 408 mg/kg bw/d,  
Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování 

Testovaná látka: Diamoniumfosfát 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Účinky na vývoj plodu 
 

: Druh: Králík 
Způsob provedení: Orálně 
100 mg/kg 

1 mg/kg 
Testovaná látka: Chloristan amonný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
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Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 

 

:  Ze zkoušek na zvířatech nevyplývají žádné účinky na 
plodnost. 

Při pokusech na zvířatech nebyl pozorován žádný vliv na 
vývoj plodu. 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice  

Výrobek: 

Hodnocení: Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  

Výrobek: 

Hodnocení: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, 
opakovaná expozice. 
 

Výrobek: 

Druh: Krysa 
68 mg/kg bw/d 

Způsob provedení: Orálně 
Doba expozice: 35 d 
Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování 

Testovaná látka: Diamoniumfosfát 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Druh: Krysa, samčí (mužský) 
Způsob provedení: Vdechnutí 
Doba expozice: 50 d 

 

Aspirační toxicita 

Výrobek: 

Žádná klasifikace toxicity vdechováním 
 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 

Toxicita pro ryby 
 

:  LC50 (losos (Oncorhynchus gorbuscha)): 0,068 mg NH3/l 
Doba expozice: 96 h 
Typ testu: Krátkodobý 

Testovaná látka: síran amonný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
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Sladká voda 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  LC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 101 mg NH3/l 
Doba expozice: 48 h 
Typ testu: Krátkodobý 

Metoda: ASTM E 729-80 
 

Toxicita pro řasy 

 

:  EC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodní řasy)): 2700 mg NH3/l 

Doba expozice: 18 d 
Typ testu: statický test 
Testovaná látka: síran amonný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Toxicita pro ryby (Chronická 

toxicita) 
 

: LOEC: 0,022 mg NH3/l 

Doba expozice: 73 d 
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) 
Typ testu: průběžný test 

Testovaná látka: chlorid amonný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
Sladká voda 

 
Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé (Chronická 

toxicita) 
 

: NOEC: 0,79 mg NH3/l 
Doba expozice: 96 h 

Druh: Daphnia magna (perloočka velká) 
Typ testu: průběžný test 
Testovaná látka: chlorid amonný 

Metoda: EPA OPPTS 850.1300 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
Sladká voda 

 
Ekotoxikologické hodnocení 
Akutní toxicita pro vodní 

prostředí 
 

:  Vysoce toxický pro vodní organismy. 

 

Chronická toxicita pro vodní 

prostředí 
 

:  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Výrobek: 

Biologická odbouratelnost 
 

:  Poznámky: Rozklad ve vodě: 
Látka snadno biologicky odbouratelná. 

 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Výrobek: 

Bioakumulace 
 

:  Poznámky: Nehromadí se v biologických tkáních. 
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12.4 Mobilita v půdě 

Výrobek: 

Mobilita 
 

:  Poznámky: Po uvolnění se adsorbuje na půdě. 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 

Hodnocení 
 

: Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní ani 
toxickou (PBT).. Látka není považována za vysoce 

perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB).. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 

Dodatkové ekologické 
informace 

 

:  Poznámky: Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

Ve vodním prostředí je čpavek přítomný převážně ve formě 
amonného iontu (NH4+) nebo jako amoniak (NH3); příslušné 
podíly závisí na pH. Toxicita pro vodní organismy se připisuje 

neionizovanému čpavku (NH3). 
Produkt se nesmí v nezředěné formě popř. ve větším 
množství dostat do spodní či povrchové vody nebo do 

kanalizace. 
 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Výrobek :  Nakládejte jako s nebezpečným odpadem v souladu s 

místními a národními předpisy. 
Nezneškodňujte společně s domovním odpadem. 
Produkt se nesmí v nezředěné formě popř. ve větším 

množství dostat do spodní či povrchové vody nebo do 
kanalizace. 
 

   Evropského kód odpadů: 
06 02 03 (Hydroxid amonný) 
 

Znečištěné obaly :  Vyprázdněte zbytky. 
Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro 
likvidaci odpadů. 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 Číslo OSN 

ADR : UN 1005 

IMDG : UN 1005 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 

ADR : AMONIAK, BEZVUDÝ 

IMDG : AMMONIA, ANHYDROUS 

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR : 2 

IMDG : 2.3 

Pomocná třída nebezpečí : 8 

14.4 Obalová skupina 

ADR  
Obalová skupina : Není přiřazeno nařízením 

Identifikační číslo 
nebezpečnosti 

: 268 

Štítky : 2.3 (8) 
Kód omezení průjezdu 
tunelem 

: C/D 

IMDG  
Obalová skupina : Není přiřazeno nařízením 

EmS Kód : F-C, S-U 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

ADR  
Ekologicky nebezpečný : ano 

IMDG  
Látka znečišťující moře : ano 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

Poznámky : Žádné zvláštní pokyny nejsou zapotřebí. 
 

 
 

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

Poznámky :  nepoužitelné 
   Lodní náklad (plyn):, Ammonia, anhydrous 
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Typ lodi :  2P/2G 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek.
Kategorie   množství 1 množství 2 

P2 
 

 HOŘLAVÉ PLYNY 10 t 50 t 

E1 

 

 NEBEZPEČNOST PRO 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

100 t 200 t 

35 
 

 Bezvodý amoniak 50 t 200 t 

Jiné předpisy 
 
 

: Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se 
ochrany mladých lidí v zaměstnání. 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

U této látky bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. 
 

ODDÍL 16: Další informace 

Další informace 

Pokyny pro školení 
 

:  Poskytněte dostatečné informace, pokyny a instruktáž 
operátorovi., Pravidelné instrukce pracovníkům, kteří se 
podílejí na přepravě nebezpečných látek (podle kapitoly 1.3 

ADR). 
 

Další informace 

 

:  Vydáno v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006, Příloha II, a 

pozdějších doplňků. 
Změny oproti předcházející verzi jsou označeny na okraji. 
Tato verze nahrazuje všechny předchozí. 

 
Vyhotovil 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala 
 

Zdroje nejdůležitějších údajů 
použitých při sestavování 
bezpečnostního listu 

 

:  Chemical Safety Report, Anhydrous Ammonia. FARM REACH 
Consortium, 2012 
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Odmítnutí 

 
Podle našich nejlepších znalostí je zde obsažená informace přesná a spolehlivá k datu vydání, avšak 
nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost a kompletnost této informace.  

 
Borealis neposkytuje žádné záruky přesahující zde uvedený popis. Nic zde uvedeného 
nepředstavuje žádnou záruku prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.  

 
Zákazník odpovídá za kontrolu a vyzkoušení našich výrobků ohledně jejich vhodnosti ke 
konkrétnímu účelu zákazníka. Zákazník je odpovědný za správné, bezpečné a zákonné 

používání, zpracování a manipulaci s našim i produkty. 
 
Není možno přijmout žádnou odpovědnost za používání výrobků Borealis v kombinaci s jinými 

materiály. Zde uvedené informace platí výhradně pro naše výrobky při nepoužití v kombinaci s 
materiály třetích stran. 
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Určená použití: 
 

Použitím: Výroba, (Výroba / Dovoz) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
 

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC1: Výroba látek 

 

 
 

Použitím: Distribuce, Formulace, (Složení vodného roztoku, Rozložení, teplosměnná kapalina 

(např. mrazení, chladicí/topné systémy)) 

 
Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 
Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 
vzorků) 

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
 

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC2: Formulace přípravků 
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Použitím: Průmyslové použití, Použití jako meziprodukt, (Meziproduktem) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 
(syntéza) s větší možností expozice 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
 

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další 
látky (použití meziproduktů) 

 

 
 

Použitím: Průmyslové použití, Pomocný prostředek pro zpracování, pomocný prostředek v 

různých procesech, (Výrobní prostředek, přísada, nátěry a nátěrové hmoty, ředidla, odstra?ova?e 
laku, úprava plynu (snížení obsahu NOx a SOx), chemikálie pro úpravu vody, mycí a čisticí 
prost?edky, kosmetika, produkty osobní péče) 

 
Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 

procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 
vzorků) 
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 

procesu (syntéza nebo formulace) 
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 
(syntéza) s větší možností expozice 

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
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procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 

 
Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Průmyslové použití pomocných 
výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 

předmětů, Průmyslové použití, při němž se látka stává 
součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, 
Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek, 

Průmyslové použití látek v uzavřených systémech 
 
 

 

Použitím: Profesionální použití, Široce rozptylné využití, (Složení směsí, teplosměnná kapalina 
(např. mrazení, chladicí/topné systémy), chemikálie pro úpravu vody, mycí a čisticí prostředky, 

výrobníprostředek, přísada, nátěry a nátěrové hmoty, ředidla, odstraňovače laku, laboratorní 
využití, umělá hnojiva), Výroba  

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 
školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 
(syntéza) s větší možností expozice 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 

PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro 
přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech 
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Kategorie uvolňování do životního 

prostředí 

: ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené 

používání reaktivních látek v otevřených systémech ve 
vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek 
v otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi 

rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka 
stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, 
Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve 

vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách 

 

 
 

Použitím: Spotřebitelské použití, Široce rozptylné využití, (<25% Vodný roztok) 

 
Hlavní skupiny uživatelů : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé) 

Kategorie chemického produktu : PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů 
PC16: teplovodivé kapaliny 

PC31: leštidla a voskové směsi 
PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel) 

PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči 
 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí 

: ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání 

reaktivních látek v otevřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek v 
otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi 

rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve 
vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách 
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1. Stručný název scénáře expozice: Výroba, (Výroba / Dovoz) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
 

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC1: Výroba látek 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC1: 
Výroba látek 

 

Použité množství 

Roční množství na místě : 950,000 tuna(y)/rok 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Počet emisních dnů za rok : 330 
Únik do ovzduší: : 36,1 mg/m³ 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky : Vyžaduje se čištění odpadních vod přímo na stanovišti., 
Účinné odstranění (~100%) čpavku v STP nitrifikací na 
dusičnan následované denitrifikací, po níž dochází k uvolnění 

plynného dusíku., Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku:, Může být v souladu s místními předpisy uloženo na 
skládku nebo spáleno. 

 
 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: Obecná opatření 
PROC1, PROC2, PROC8b, PROC15: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Použití jako laboratorního reagentu 
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Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 100 %. 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : plynný 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 220 dny/rok 
Poznámky : Zahrnuje expozice až 12 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno). 

 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Dlaně obou rukou (480 cm2) 

Dýchací objem : 20 m3/den 
 

Technické podmínky a opatření 

Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo řízeného větrání. S látkou nakládejte v uzavřeném 
systému. Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice., Pravidelně kontrolujte, testujte a udržujte 
všechna kontrolní opatření. 
 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

V případě nebezpečí vystavení účinkům působení:, Používejte osobní ochranné pomůcky.  
 

 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků) 

 

Technické podmínky a opatření 

Vyzkoušejte v uzavřené smyčce nebo v jiném systému, aby bylo zamezeno vystavení účinkům 
působení. Opatřené vzorky jsou uchovávány v ochranné nádobě nebo pod podtlakovým větráním. 

Oddělte činnost od jiných operací. 
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2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání.  
 

2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 
laboratorního reagentu 

 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. Vzduch pro 

řízená větrací zařízení je dodáván nebo odstraňován hnaným ventilátorem.  
 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Životní prostředí 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Oddělení Typ 
hodnoty 

Hladina 
expozice 

RCR 

ERC1 EUSES Volný čpavek Sladká voda  0,133µg/l 0,121 

Poznámky: LEV = lokální odsávání. 
- 

  Volný čpavek Mořská voda  0,0315µg/l 0,029 

Pracovníci 

Přispívající 

scénář  

Metoda 

hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,001 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Chronické účinky - místní 

působení 

Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 
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  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC15 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 

Systemická 

Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Vnitřní bez LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Vnitřní bez LEV, 
Chronické účinky - místní 

působení, Ochrana 

dýchání (95% účinek) 

Vdechnutí < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 
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  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 
V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 
pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 

nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Distribuce, Formulace, (Složení vodného roztoku, 
Rozložení, teplosměnná kapalina (např. mrazení, chladicí/topné systémy)) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních 

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 

 
Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC2: Formulace přípravků 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC2: 
Formulace přípravků 

 

Použité množství 

Roční množství na místě : 1000,000 tuna(y)/rok 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Počet emisních dnů za rok : 330 
Únik do ovzduší: : 19 mg/m³ 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky : Vyžaduje se čištění odpadních vod přímo na stanovišti., 
Účinné odstranění (~100%) čpavku v STP nitrifikací na 

dusičnan následované denitrifikací, po níž dochází k uvolnění 
plynného dusíku., Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku:, Může být v souladu s místními předpisy uloženo na 
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skládku nebo spáleno. 
 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: Obecná opatření 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při 
formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo 
přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Použití jako 
laboratorního reagentu 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 100 %. 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Zkapalněný plyn 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 220 dny/rok 
Poznámky : Zahrnuje expozice až 12 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno). 

 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Dlaně obou rukou (480 cm2) 

Dýchací objem : 20 m3/den 
 

Technické podmínky a opatření 

Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo řízeného větrání. S látkou nakládejte v uzavřeném 
systému. Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice., Pravidelně kontrolujte, testujte a udržujte 
všechna kontrolní opatření. 
 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

V případě nebezpečí vystavení účinkům působení:, Používejte osobní ochranné pomůcky. 
 

 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 
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Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 
 

2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků) 

 

Technické podmínky a opatření 

Vyzkoušejte v uzavřené smyčce nebo v jiném systému, aby bylo zamezeno vystavení účinkům 

působení. Opatřené vzorky jsou uchovávány v ochranné nádobě nebo pod podtlakovým větráním. 
Oddělte činnost od jiných operací. 

 

2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3: Použití v rámci 
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace) 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 

 
 

 

2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 
směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více 
stadií a/ nebo významný kontakt) 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a, PROC8b: 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání.  
 

2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9: Přeprava látky 
nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
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Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

 

2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 
laboratorního reagentu 

 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 
 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. Vzduch pro 
řízená větrací zařízení je dodáván nebo odstraňován hnaným ventilátorem.  

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Životní prostředí 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Oddělení Typ 
hodnoty 

Hladina 
expozice 

RCR 

ERC2 EUSES Volný čpavek Sladká voda  0,0497µg/l 0,045 

Poznámky: LEV = lokální odsávání. 
- 

  Volný čpavek Mořská voda  0,0120µg/l 0,011 

Pracovníci 

Přispívající 

scénář  

Metoda 

hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Akutní účinky - místní 
působení, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 
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účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 
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  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8a ECETOC TRA Venkovní, Systemická, S 
rukavicemi (90% 

ochrana) 

Kožní 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Systemická, S 

rukavicemi (90% 
ochrana) 

Kožní 0,69 mg/kg bw/d 0,101 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, Chronické Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,23 
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účinky - místní působení 

PROC9 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC15 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 
Systemická 

Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Vnitřní bez LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Vnitřní bez LEV, 

Chronické účinky - místní 
působení, Ochrana 

dýchání (95% účinek) 

Vdechnutí < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 
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V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 
pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 

nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Průmyslové použití, Použití jako meziprodukt, 
(Meziproduktem) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 

vzorků) 
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 
(syntéza) s větší možností expozice 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 

vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
 

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další 
látky (použití meziproduktů) 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC6a: 
Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů) 

 

Použité množství 

Roční množství na místě : 800,000 tuna(y)/rok 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Počet emisních dnů za rok : 330 
Únik do ovzduší: : 30,5 mg/m³ 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky : Vyžaduje se čištění odpadních vod přímo na stanovišti., 
Účinné odstranění (~100%) čpavku v STP nitrifikací na 
dusičnan následované denitrifikací, po níž dochází k uvolnění 

plynného dusíku., Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku:, Může být v souladu s místními předpisy uloženo na 
skládku nebo spáleno. 
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: Obecná opatření 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností 
expozice, Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci 
přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, 
včetně odvažování), Použití jako laboratorního reagentu 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 100 %. 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Zkapalněný plyn 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 220 dny/rok 
Poznámky : Zahrnuje expozice až 12 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno). 

 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Dlaně obou rukou (480 cm2) 

Dýchací objem : 20 m3/den 
 

Technické podmínky a opatření 

Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo řízeného větrání. S látkou nakládejte v uzavřeném 
systému. Látku uskladněte v uzavřeném systému. Přeprava v uzavřených potrubích. Všude, kde je to 
možné, automatizujte činnost. 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice., Pravidelně kontrolujte, testujte a udržujte 
všechna kontrolní opatření. 

 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

V případě nebezpečí vystavení účinkům působení:, Používejte osobní ochranné pomůcky.  

 
 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 

 

http://www.borealisgroup.com/


BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

Amoniak 

Verze 6.1 Datum revize: 26.08.2015 Datum vytištění 26.08.2015 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
strana 38 z 62 

Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 
pokud jde o: Obecná opatření" 

 
 

 

2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků) 

 

Technické podmínky a opatření 

Vyzkoušejte v uzavřené smyčce nebo v jiném systému, aby bylo zamezeno vystavení účinkům 

působení. Opatřené vzorky jsou uchovávány v ochranné nádobě nebo pod podtlakovým větráním. 
Oddělte činnost od jiných operací. 

 

2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC4: Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v 
rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 

 
 

 

2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 
směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více 
stadií a/ nebo významný kontakt) 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání.  
 

2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9: Přeprava látky 
nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
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Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
 

2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 
laboratorního reagentu 

 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 
 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. Vzduch pro 
řízená větrací zařízení je dodáván nebo odstraňován hnaným ventilátorem.  

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Životní prostředí 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Oddělení Typ 
hodnoty 

Hladina 
expozice 

RCR 

ERC6a EUSES Volný čpavek Sladká voda  0,0837µg/l 0,076 

Poznámky: LEV = lokální odsávání. 
- 

  Volný čpavek Mořská voda  0,0205µg/l 0,019 

Pracovníci 

Přispívající 

scénář  

Metoda 

hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Akutní účinky - místní 
působení, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 
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účinek) 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

PROC4 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 13,71 mg/kg 

bw/d 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 
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účinky - místní působení 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC9 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC15 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, Kožní 0,34 mg/kg bw/d 0,005 
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Systemická 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Vnitřní bez LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Vnitřní bez LEV, 
Chronické účinky - místní 

působení, Ochrana 
dýchání (95% účinek) 

Vdechnutí < 1,77 mg/m³ < 0,13 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

 
 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 

V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 
pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 
nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Průmyslové použití, Pomocný prostředek pro 
zpracování, pomocný prostředek v různých procesech, (Výrobní prostředek, přísada, 
nátěry a nátěrové hmoty, ředidla, odstra?ova?e laku, úprava plynu (snížení obsahu NOx a 
SOx), chemikálie pro úpravu vody, mycí a čisticí prost?edky, kosmetika, produkty osobní 
péče) 

 
Hlavní skupiny uživatelů : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 
Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 
vzorků) 

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 

(syntéza) s větší možností expozice 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt) 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí 

: ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Průmyslové použití pomocných 

výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů, Průmyslové použití, při němž se látka stává 
součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, 

Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek, 
Průmyslové použití látek v uzavřených systémech 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4, ERC5, 
ERC6b, ERC7: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se 
nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí 
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Průmyslové použití reaktivních výrobních 
pomocných látek, Průmyslové použití látek v uzavřených systémech 

 

Použité množství 

Roční množství na místě : 25,000 tuna(y)/rok 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  
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Počet emisních dnů za rok : 330 
Únik do ovzduší: : 18 mg/m³ 

Poznámky : (ERC4) 
Únik do ovzduší: : 9,45 mg/m³ 
Poznámky : (ERC5) 

Únik do ovzduší: : 0,0189 mg/m³ 
Poznámky : (ERC6b) 
Únik do ovzduší: : 0,945 mg/m³ 

Poznámky : (ERC7) 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Poznámky : Vyžaduje se čištění odpadních vod přímo na stanovišti., 

Účinné odstranění (~100%) čpavku v STP nitrifikací na 
dusičnan následované denitrifikací, po níž dochází k uvolnění 
plynného dusíku., Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku:, Může být v souladu s místními předpisy uloženo na 
skládku nebo spáleno. 

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: Obecná opatření 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností 
expozice, Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci 
přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, 
včetně odvažování), Úprava předmětů máčením apoléváním 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 100 %. 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Zkapalněný plyn 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 220 dny/rok 
Poznámky : Zahrnuje expozice až 12 hodin denně (pokud není jinak 

stanoveno). 
 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Dlaně obou rukou (480 cm2) 
Dýchací objem : 20 m3/den 

 

Technické podmínky a opatření 
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Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo řízeného větrání. S látkou nakládejte v uzavřeném 
systému. Látku uskladněte v uzavřeném systému. Přeprava v uzavřených potrubích. Všude, kde je to 

možné, automatizujte činnost. 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice., Pravidelně kontrolujte, testujte a udržujte 

všechna kontrolní opatření. 
 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

V případě nebezpečí vystavení účinkům působení:, Používejte osobní ochranné pomůcky. 
 

 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 

 
 

 

2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků) 

 

Technické podmínky a opatření 

Vyzkoušejte v uzavřené smyčce nebo v jiném systému, aby bylo zamezeno vystavení účinkům 
působení. Opatřené vzorky jsou uchovávány v ochranné nádobě nebo pod podtlakovým větráním. 
Oddělte činnost od jiných operací. 

 

2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC4: Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v 
rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 
směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více 
stadií a/ nebo významný kontakt) 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 
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pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 
 

2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8b: Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání.  
 

2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9: Přeprava látky 
nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

 

2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava 
předmětů máčením apoléváním 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Životní prostředí 

Přispívající 

scénář 

Metoda 

hodnocení 
expozice 

Specifické 

podmínky 

Oddělení Typ 

hodnoty 

Hladina 

expozice 

RCR 

ERC4 EUSES Volný čpavek Sladká voda  0,108µg/l 0,098 

Poznámky: LEV = lokální odsávání. 

- 

   Mořská voda  0,0231µg/l 0,021 

ERC5   Sladká voda  0,0558µg/l 0,051 

   Mořská voda  0,0121µg/l 0,011 

ERC6b   Sladká voda  0,0017µg/l 0,0016 

   Mořská voda  0,0002µg/l 0,0002 

ERC7   Sladká voda  0,0056µg/l 0,0051 
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   Mořská voda  0,0012µg/l 0,0011 

Pracovníci 

Přispívající 

scénář  

Metoda 

hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 

LEV 

Kožní 0,34 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,005 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Akutní účinky - místní 
působení, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 1,37 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,02 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,14 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 0,34 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,005 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,03 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,001 

PROC4 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 

LEV 

Kožní 6,86 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,69 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,18 
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  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 13,71 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,202 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,07 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,001 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, Chronické Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,23 
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účinky - místní působení 

PROC9 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC13 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 13,71 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,202 

  Vnitřní s LEV Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí 6,20 mg/m³ 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí 6,20 mg/m³ 0,17 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí 6,20 mg/m³ 0,44 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí 17,71 mg/m³ 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí 17,71 mg/m³ 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí 0,89 mg/m³ 0,06 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 
V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 

pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 
nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Profesionální použití, Široce rozptylné využití, 
(Složení směsí, teplosměnná kapalina (např. mrazení, chladicí/topné systémy), chemikálie 
pro úpravu vody, mycí a čisticí prostředky, výrobníprostředek, přísada, nátěry a nátěrové 
hmoty, ředidla, odstraňovače laku, laboratorní využití, umělá hnojiva), Výroba 

 
Hlavní skupiny uživatelů : SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 

školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
Kategorie procesu : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 

expozice nepravděpodobná 

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 
vzorků) 

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního 
procesu (syntéza nebo formulace) 
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu 

(syntéza) s větší možností expozice 
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 

nebo významný kontakt) 
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 

nespecializovaných zařízeních 
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 

specializovaných zařízeních 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro 

přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech 
 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí 

: ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené 

používání reaktivních látek v otevřených systémech ve 
vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek 
v otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi 

rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka 
stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, 
Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve 

vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8b, 
ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek v 
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otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití ve venkovních 
prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho 
povrchu, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních 
prostorách 

 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  

Poznámky : Pravděpodobnost, že by za běžných nebo důvodně 
předpokládaných podmínek použití byli látce vystaveni 

pracovníci nebo obyvatelstvo nebo životní prostředí, je 
zanedbatelná., Jako prevenci před nežádoucími emisemi se 
používají uzavřené systémy., Je nutné informovat 

profesionální pracovníky, aby nedošlo k náhodnému úniku.  
 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  

Poznámky : Do STP, kde se dá vzhledem k rychlé biologické 
odbouratelnosti nízkých koncentrací roztoků čpavku očekávat, 
že jejich odstranění bude účinné, mohou být uvolněny malé 

dávky místních emisí., Roztoky o vysokém pH musí být před 
vypuštěním do odpadu neutralizovány. 

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: Obecná opatření 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, 
PROC20: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, 
Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového 
výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu 
(syntéza) s větší možností expozice, Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo 
přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Úprava 
předmětů máčením apoléváním, Použití jako laboratorního reagentu, Profesionální použití 
rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 100 %. 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Zkapalněný plyn 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 220 dny/rok 
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Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak 
stanoveno). 

 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Dlaně obou rukou (480 cm2) 

Dýchací objem : 10 m3/den 
 

Technické podmínky a opatření 

Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo řízeného větrání. S látkou nakládejte v uzavřeném 
systému. Látku uskladněte v uzavřeném systému. Přeprava v uzavřených potrubích. Všude, kde je to 
možné, automatizujte činnost. 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  

Obsluha musí být v činnosti speciálně proškolena, aby došlo k minimalizaci vystavení účinkům látky., 
Pravidelně kontrolujte, testujte a udržujte všechna kontrolní opatření.  

 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  

V případě nebezpečí vystavení účinkům působení:, Používejte osobní ochranné pomůcky.  

 
 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 
 

2.4 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků) 

 

Technické podmínky a opatření 

Vyzkoušejte v uzavřené smyčce nebo v jiném systému, aby bylo zamezeno vystavení účinkům 

působení. Opatřené vzorky jsou uchovávány v ochranné nádobě nebo pod podtlakovým větráním. 
Oddělte činnost od jiných operací. 

 

2.5 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC4: Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v 
rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice  

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
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2.6 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5: Míchání nebo 
směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více 
stadií a/ nebo významný kontakt) 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 

 

2.7 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a, PROC8b: 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání. 
 

2.8 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9: Přeprava látky 
nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 

 

Technické podmínky a opatření 

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu nebo za podtlakového větrání. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
 

2.9 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13: Úprava 
předmětů máčením apoléváním 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 

 
 

 

2.10 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC15: Použití jako 
laboratorního reagentu 

 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 
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Technické podmínky a opatření 

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. Vzduch pro 

řízená větrací zařízení je dodáván nebo odstraňován hnaným ventilátorem.  
 

2.11 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC11: 
Neprůmyslové nástřikové techniky 

 
Poznámky : Viz 2.2 "Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, 

pokud jde o: Obecná opatření" 
 

 
 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Pracovníci 

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 

expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 
LEV 

Kožní 0,34 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,005 

 ECETOC TRA Venkovní, Vnitřní bez 

LEV, Systemická, Akutní 
účinky - místní působení, 
Chronické účinky - místní 

působení 

Vdechnutí < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 1,37 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,02 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC3 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,005 

  Vnitřní s LEV, Kožní 0,03 mg/kg 0,001 
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Systemická těl.hmot./den 

PROC4 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,05 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,07 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 2,48 mg/m³ < 0,18 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,51 

PROC5 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 13,71 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,07 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,001 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC8a ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 13,71 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,002 
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PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Systemická, S 
rukavicemi (90% 

ochrana) 

Kožní 6,86 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,101 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,01 

PROC8b ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,08 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, Chronické 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC8a ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 

místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC9 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, S 
rukavicemi (90% 

ochrana) 

Kožní 0,69 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,10 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,10 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,10 
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  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,14 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 4,96 mg/m³ < 0,35 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,30 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 14,17 mg/m³ < 0,39 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 0,71 mg/m³ < 0,05 

PROC13 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 13,71 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,202 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,69 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,01 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,13 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,17 

  Venkovní, Chronické 
účinky - místní působení, 

Ochrana dýchání (95% 
účinek) 

Vdechnutí < 6,20 mg/m³ < 0,44 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,37 

  Vnitřní s LEV, Akutní 

účinky - místní působení 

Vdechnutí < 17,71 mg/m³ < 0,49 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 0,89 mg/m³ < 0,06 

PROC15 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 0,34 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,005 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,001 

 ECETOC TRA Vnitřní bez LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,74 

  Vnitřní bez LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 35,42 mg/m³ < 0,98 

  Vnitřní bez LEV, 
Chronické účinky - místní 

Vdechnutí < 1,77 mg/m³ < 0,13 
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působení, Ochrana 
dýchání (95% účinek) 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,07 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,10 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 3,54 mg/m³ < 0,25 

PROC20 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Kožní 1,71 mg/kg 

těl.hmot./den 

0,025 

  Vnitřní s LEV, 
Systemická 

Kožní 0,14 mg/kg 
těl.hmot./den 

0,002 

 ECETOC TRA Venkovní, Systemická Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,52 

  Venkovní, Akutní účinky - 
místní působení 

Vdechnutí < 24,79 mg/m³ < 0,69 

  Venkovní, Chronické 

účinky - místní působení, 
Ochrana dýchání (95% 

účinek) 

Vdechnutí < 1,24 mg/m³ < 0,09 

  Vnitřní s LEV, 

Systemická 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,15 

  Vnitřní s LEV, Akutní 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,20 

  Vnitřní s LEV, Chronické 
účinky - místní působení 

Vdechnutí < 7,08 mg/m³ < 0,51 

 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 
V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 
pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 

nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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1. Stručný název scénáře expozice: Spotřebitelské použití, Široce rozptylné využití, (<25% 
Vodný roztok) 

 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé) 

Kategorie chemického produktu : PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 

povrchových materiálů 
PC16: teplovodivé kapaliny 
PC31: leštidla a voskové směsi 

PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel) 
PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči 

 
Kategorie uvolňování do životního 
prostředí 

: ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání 
reaktivních látek v otevřených systémech ve vnitřních 

prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek v 
otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi 
rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve 

vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8b, 
ERC8e, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití reaktivních látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve venkovních prostorách 

 
Poznámky : Nevztahuje se 

 

 
 
 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC9a: povrchové 
materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 0,05%., (NH3) 
 
 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 1 krát / měsíc 
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2.4 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC35: prací a čisticí 
prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 0,125%., (NH3) 

 
 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 104 krát / rok 
 
 

 
 
 

2.5 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC39: kosmetika, 
přípravky pro osobní péči 

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Týká se koncentrací do 4%., (NH3) 
 
 

Frekvence a doba používání 

Frekvence použití : 1 krát / měsíc 
 

 
 
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Spotřebitelé 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice RCR 

PC9a ECETOC TRA Aplikace barvy štětce a 
válečkem 
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  Akutní účinky, 
Systemická 

Kožní 0,03 mg/kg bw/d 0,00044 

  Akutní účinky - místní 
působení 

Vdechnutí 7 mg/m³ 0,97 

  Aplikace barvy sprejem     

  Akutní účinky, 
Systemická 

Kožní 0,013 mg/kg 
bw/d 

0,00019 

  Akutní účinky - místní 

působení 

Vdechnutí 0,67 mg/m³ 0,09 

  Aplikace základních 
nátěrů 

    

  Akutní účinky, 
Systemická 

Kožní 0,0021 mg/kg 
bw/d 

0,00031 

  Akutní účinky - místní 

působení 

Vdechnutí 6,7 mg/m³ 0,93 

  Aplikace odbarvovače     

  Akutní účinky, 

Systemická 

Kožní 0,0042 mg/kg 

bw/d 

0,00062 

  Akutní účinky - místní 
působení 

Vdechnutí 3,2 mg/m³ 0,44 

PC35 ECETOC TRA Akutní účinky, 
Systemická 

Kožní 0,41 mg/kg bw/d 0,006 

  Dlouhodobý, Systemická Kožní 0,12 mg/kg bw/d 0,002 

  Akutní účinky - místní 
působení 

Vdechnutí 3,3 mg/m³ 0,46 

  Systemická Vdechnutí 0,16 mg/m³ 0,0067 

  Chronické účinky - místní 
působení 

Vdechnutí 0,16 mg/m³ 0,06 

PC39 ECETOC TRA Aplikace vlasové barvy     

  Akutní účinky, 
Systemická 

Kožní 67 mg/kg bw/d 0,99 

  Dlouhodobý, Systemická Kožní 2,203 mg/kg 

bw/d 

0,0324 

 
 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 

V Bezpečnostním listu nalezne uživatel opatření pro řízení rizika a provozní podmínky, což mu umožní 
pracovat s látkou či směsí bezpečným způsobem. Pokud uživatel použije jiná opatření pro řízení rizika 
nebo provozní podmínky, musí se ujistit, že rizika zůstanou přinejmenším na stejné úrovni.  
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