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

 

Kyselina dusičná 50 - <65% 

Verze 7.0 Datum revize: 10.11.2020 Předchozí datum: 10.09.2019 

 

 

 

  

 

 
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 
 

 

SDS-CZ - CS 

   
strana 1 z 34 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název 
 

: Kyselina dusičná, technicky, 53%, Kyselina dusičná, 
technicky, 59%, Kyselina dusičná, čistá, 53%, Kyselina 

dusičná, čistá, 59% 
 

registrační číslo REACH 

 

: 01-2119487297-23-0006, 01-2119487297-23-0026, 01-

2119487297-23-0000 
 

Č. indexu 

 

: 007-030-00-3 

 
Č.ES 
 

: 231-714-2 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Použití látky nebo směsi 
 

: Výroba, Meziproduktem, Formulace, Distribuce, hnojiva, prací 
a čisticí prostředky, Povrchová úprava, Laboratorní použití, 

Pomocný prostředek pro zpracování, Regulátory pH, Měnič 
iontů 
 

Doporučená omezení použití 
 

: Spotřebitelská využití, Koncentrace > 3% 
 

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  

 

+420 224 919 293 / +420 224 915 402 (Toxikologické informační středisko) 
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

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

Látky a směsi korozivní pro kovy, 
Kategorie 1 

 H290: Může být korozivní pro kovy. 
 

Akutní toxicita, Kategorie 3  H331: Toxický při vdechování. 

http://www.borealisgroup.com/
mailto:sds@borealisgroup.com


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

 

Kyselina dusičná 50 - <65% 

Verze 7.0 Datum revize: 10.11.2020 Předchozí datum: 10.09.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-CZ - CS 

   
strana 2 z 34 

 
Žíravost pro kůži, Kategorie 1A  H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 

očí. 
 

2.2 Prvky označení 

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

Výstražné symboly 
nebezpečnosti 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signálním slovem 
 

: Nebezpečí 
 

Standardní věty o 

nebezpečnosti 
 

: H290 Může být korozivní pro kovy. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

 
Doplňkové údaje o 
nebezpečí 

 

: EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 
 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 

 

: Prevence:  
P260 Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ 

aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 

Opatření:  
P303 + P361 + P353 + P310 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s 

vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ 
osprchujte. Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/ lékaře. 
P304 + P340 + P311 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na 

čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: 
Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/ lékaře. 

P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 

lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/ lékaře. 
Skladování:  

http://www.borealisgroup.com/
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P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

 

2.3 Další nebezpečnost 

Výsledky posouzení PBT a 

vPvB 
 

: Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 

perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 
perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 
% či vyšší.  

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

Složky 

Chemický název Č. CAS 
Č.ES 

Koncentrace (% w/w) 

kyselina dusičná 7697-37-2 
231-714-2 

> 50 - < 65 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny 

 

:  Odstranit postiženého z dosahu výparů. 

Okamžitá lékařská pomoc je požadována. 
Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.  
 

Při vdechnutí 
 

:  Vyjděte na čistý vzduch. 
Udržujte postiženého v teple a klidu. 
Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte 

umělé dýchání. 
Dýchání z úst do úst může být nebezpečné. 
Pokud možno dávejte dýchat kyslík. 

 
Při styku s kůží 
 

:  Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  
Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 

15 minut. 
Popáleniny musí ošetřit lékař. 
Při přetrvávajíc ím podráždění pokožky je nutno uvědomit 

lékaře. 
 

Při styku s očima 

 

:  Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po 

dobu nejméně 15 minut. 
Okamžitě zajistit lékařskou pomoc. 

http://www.borealisgroup.com/
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Symptomy mohou být zpožděny. 
 

Při požití 
 

:  NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Nepodávejte nic k napití. 
Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-

li postižený při vědomí). 
Postiženého ihned dopravte do nemocnice. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy : Vdechnutí: 
Dráždění dýchacích cest 

Bolest 
Poruchy dýchání 
Aspirace může vést k plicnímu edému a pneumonii.  

Symptomy mohou být zpožděny. 
 

   Styk s kůží: 

Způsobuje těžké poleptání. 
 

   Vniknutí do očí: 

Způsobuje vážné poškození očí. 
 

Rizika : Způsobuje vážné poškození očí. 

Toxický při vdechování. 
Způsobuje poleptání dýchacích cest. 
Způsobuje těžké poleptání. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Ošetření 
 

: Riziko zpožděného otoku plic. 
Nejméně 48 hodin ponechejte pod dohledem lékaře.  

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
 

:  Nehořlavá látka. 
Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.  
Oxid uhličitý (CO2) 

Alkoholu odolná pěna 
 

 

 

  Srážejte páry rozprašováním vody. 

 
Nevhodná hasiva 
 

:  Suchý prášek 
Hasicí prášek 

Pěna 
Nehasit párou nebo pískem. 

http://www.borealisgroup.com/
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Další informace viz oddíl 5.3. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 

 

:  Může při styku se silnými redukčními činidly explodovat.  
Při styku s běžnými kovy se uvolňuje vodík  

 
 
 

  Při požáru vznikaly nebezpečné rozkladné produkty.  
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 

 

:  Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. 

Zabraňte kontaminaci systému povrchových nebo 
podzemních vod vodou použitou k hašení požáru. 
Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.  

Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte 
odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.  
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení 

musí být zlikvidovány podle místních předpisů. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Zajistěte přiměřené větrání. 
Nevdechujte páry. 

Zabraňte kontaktu s produktem. 
Ochrana osob použitím těsně přiléhajícího chemicky odolného oděvu a nezávislého dýchacího 
přístroje. 

Osoby odveďte do bezpečí. 
Srážejte páry rozprašováním vody. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace a životního prostředí. 
Při vniknutí do vody nebo kanalizace uvědomte příslušné úřady.  

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Zabraňte dalšímu úniku rozlitím nebo rozsypáním.  

Zadržte unikající množství, nechejte absorbovat do nehořlavého materiálu (např. písku, zeminy, 
křemeliny, vermikulitu) a přeneste do kontejneru ke zneškodnění podle místních / národních 
předpisů (viz oddíl 13). 

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

http://www.borealisgroup.com/
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zneškodnění. 
 

Zředte velkým množstvím vody. 
Neutralizujte nížeuvedeným(i) produktem(y): 
kalcinovaná soda 

Hydroxid vápenatý 
 

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 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 

 

: Zajistěte přiměřené větrání. 
Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a očima.  

Používejte vhodné ochranné prostředky. 
Přidávejte pouze malá množství kyselin nebo zásad do vody, 
nikdy opačně. Vždy přitom míchejte. 

Ředění a neutralizace jsou vysoce exotermní reakce. 
 

Pokyny k ochraně proti 

požáru a výbuchu 
 

:  Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. 

Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Může při 
styku se silnými redukčními činidly explodovat.  Při styku s 
běžnými kovy se uvolňuje vodík  

 
Hygienická opatření 
 

:  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před pracovní 
přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si 

umyjte ruce. Nepoužívejte kontaktní čočky.  
 

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

Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery 
 

:  Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Skladujte 
odděleně od zdrojů tepla a ohně, mimo dosah přímého 
slunečního světla. Uchovávejte pouze v prostorách s 

kyselinovzdornou podlahou.  
 

 

 

  Vhodné materiály pro nádoby: Odolné proti korozi Nerezová 

ocel Hliník plasty (např. PVC, PTFE) sklo  
 

 

 

  Materiály nevhodné k uložení do kontejnerů: Kovy Uhlíková 

ocel Polypropylen  
 

7.3 Specifické konečné  / specifická konečná použití 

Specifické (specifická) :  Vezměte v úvahu technické směrnice o použití této 

http://www.borealisgroup.com/
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použití 
 

látky/směsi. 
 

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 

kyselina dusičná 7697-37-2 STEL 1 ppm 

2,6 mg/m3 

2006/15/EC 

Další informace Orientační 

  PEL 1 mg/m3 CZ OEL 

Další informace dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži 

  NPK-P 2,5 mg/m3 CZ OEL 

Další informace dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži 

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006: 

Název látky Oblast použití Cesty expozice Možné ovlivnění 
zdraví 

Hodnota 

kyselina dusičná 
 

Pracovníci Vdechnutí Akutně, Místní 
působení 

2,6 mg/m3 

 Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobý, Místní 
působení 

2,6 mg/m3 

 Spotřebitelské 

použití 

Vdechnutí Akutně, Místní 

působení 

1,3 mg/m3 

 Spotřebitelské 
použití 

Vdechnutí Dlouhodobý, Místní 
působení 

1,3 mg/m3 

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům  (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 
1907/2006: 

Název látky Životní prostředí Hodnota 

kyselina dusičná   

Poznámky: Není relevantní 

8.2 Omezování expozice 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana očí :  Používat ochranné brýle a v případě potřeby ochranný štít. 
(EN 166) 
 

Ochrana rukou
    Materiál : butylkaučuk 
    Doba průniku : >= 300 min 

    Tloušťka rukavic : 0,7 mm 
 

http://www.borealisgroup.com/
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    Materiál : Fluorovaný kaučuk 
    Doba průniku : >= 480 min 

    Tloušťka rukavic : 0,7 mm 
 

 

 

    Poznámky 

 

: Zvolené ochranné rukavice musí vyhovovat specifikacím 

nařízení EU 2016/425 a z něj 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.   
 

Ochrana kůže a těla :  Ochranný oděv odolný proti chemikáliím 
Boty 
 

Ochrana dýchacích cest :  Je-li překračován expoziční limit na pracovišti a/nebo při 
prášení nebo vzniku aerosolu použijte uvedený prostředek k 
ochraně dýchacích cest. 

 
   Krátkodobá expozice: 

Vhodná maska (EN 149, EN 14387 nebo EN 1827) 

Doporučený typ filtru: 
Typ B 
Typ E 

 
   Dlouhodobá expozice: 

celoobličejové masky (např EN 143, EN 14387 nebo EN 

12083) 
Izolační dýchací přístroj (EN 133) 
 

Ochranná opatření :  Zajistěte, aby se zařízení k výplachu očí a bezpečnostní 
sprcha nacházely v blízkosti pracoviště. 
 

Omezování expozice životního prostředí  

Všeobecné pokyny :  Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do 
kanalizace a životního prostředí. Při vniknutí do vody nebo 

kanalizace uvědomte příslušné úřady. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled 
 

: kapalný 
 

Barva 
 

:  bezbarvý, světle nažloutlá 
 

Zápach :  štiplavý, dusivý 
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Prahová hodnota zápachu 

 

:  0,29 ppm 

 
 

pH 

 

: 1, 0,1 mol/lDisociační konstanta pKa = -1  

 
Bod tání 
 

: -18,5 °C 
(101,3 kPa) 

koncentrace 55 %  
 

Bod varu 

 

: 118 °C 

(1.013 hPa) 
koncentrace 55 %  

Bod vzplanutí 

 

: Nevztahuje se, (anorganický) 

 
Rychlost odpařování 
 

:  Nevztahuje se  

Hořlavost (pevné látky, plyny) 
 

: Tento výrobek není hořlavý. 
 

Horní mez výbušnosti 

 

: Nevztahuje se  

Dolní mez výbušnosti 
 

: Nevztahuje se  

Tlak páry 
 

: 9,5 hPa (20 °C) 
koncentrace 55 %  
 

Relativní hustota par 
 

: cca. 2 
(vzduch = 1.0)  
 

Hustota 
 

: 1,340 g/cm3 (20 °C) 
koncentrace 55 %  
 

Rozpustnost 
Rozpustnost ve vodě 

 
: > 500 g/l plně mísitelná látka  (20 °C) 

 

 
Teplota samovznícení 
 

: nezápalná látka  
 

Teplota rozkladu 
 

:  83 °C 
HNO3 100%  
 

Výbušné vlastnosti 
 

: Nevýbušný 
 

Oxidační vlastnosti 

 

: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.  

 

9.2 Další informace 

Molekulová hmotnost : 63,01 g/mol 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.  

10.2 Chemická stabilita 

Produkt je chemicky stabilní. 

Při působení světla nebo styku s organickými látkami se může rozkládat na NOx.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce 

 

:  Může prudce reagovat s: 

Redukční činidla 
Silné báze 
Chloridy 

S práškovými kovy 
 

 

 

  Při styku s běžnými kovy se uvolňuje vodík  

Exotermní reakce s vodou. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 
 

: Přímé zdroje tepla. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 

Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat 

 

:  Zápalné látky 
Organické materiály 

Redukční činidla 
S práškovými kovy 
Alkoholy 

Chlorečnany 
Uhlíková ocel 
Měd 

Hořlavé kapaliny 
Kyselina chromová 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Oxidy dusíku (NOx) 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita  

Toxický při vdechování. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Akutní orální toxicitu 
 

:  Poznámky: studie není technicky opodstatněná 
(žíravý) 

 
Akutní inhalační toxicitu 
 

:  LC50 (Potkan, samčí (mužský)): 2,65 mg/l 
Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování 

 
Akutní dermální toxicitu 
 

:  Poznámky: studie není technicky opodstatněná 
(žíravý) 

 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Způsobuje těžké poleptání. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
studie není technicky opodstatněná 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí  

Způsobuje vážné poškození očí. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
studie není technicky opodstatněná 

(žíravý) 
 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže  

Senzibilizace kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Dechová senzibilizace: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
studie není technicky opodstatněná 
(žíravý) 

 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
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Složky: 

kyselina dusičná: 

Genotoxicitě in vitro 
 

: Typ testu: Test podle Amese 
Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování 
Výsledek: negativní 

 
 
 

: Typ testu: Test na chromozomální aberaci in vitro 
Metoda: Směrnice OECD 473 pro testování 

Výsledek: negativní 
Testovaná látka: Dusičnan sodný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 

 
 
 

: Typ testu: Studie in vitro týkající se genetické mutace na 
buňkách savců 

Metoda: Směrnice OECD 476 pro testování 
Výsledek: negativní 
Testovaná látka: Dusičnan draselný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

 
 

: Poznámky: Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky  

 
Genotoxicitě in vivo 
 

:  Typ testu: test in vivo 
Druh: Myš (samčí (mužský)) 

Způsob provedení: Orálně 
Metoda: Bez respektování směrnic 
Výsledek: negativní 

Testovaná látka: Dusičnan sodný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Karcinogenita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Poznámky: studie není technicky opodstatněná 
 

Toxicita pro reprodukci 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Účinky na plodnost 
 

:  Druh: Potkan 
Způsob provedení: Požití 

Všeobecná toxicita rodičů: Úroveň expozice, při které není 
pozorován nepříznivý účinek: 1.500 mg/kg těl.hmot./den 
Všeobecná toxicita F1: Úroveň expozice, při které není 

pozorován nepříznivý účinek: 1.500 mg/kg těl.hmot./den 
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Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 

 
Účinky na vývoj plodu 
 

:  Druh: Potkan 
Způsob provedení: Požití 

Všeobecná toxicita matek: NOAEL: 1.500 mg/kg těl.hmot./den 
Teratogenita: NOAEL: 1.500 mg/kg těl.hmot./den 
Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Druh: Potkan 

NOAEL: 1500 mg/kg/day 
Způsob provedení: Orálně 
Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování 

Testovaná látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Druh: Potkan 
NOAEC: > 2,15 ppm 
Způsob provedení: Vdechnutí 

Metoda: Směrnice OECD 413 pro testování 
Testovaná látka: Oxid dusičitý 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 

 

Aspirační toxicita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Další informace  

Složky: 

kyselina dusičná: 

Poznámky: Aspirace může vést k plicnímu edému a pneumonii. Symptomy mohou být zpožděny.  
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ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Toxicita pro ryby 

 

:  Střední letální pH (Lepomis macrochirus (Ryba slunečnice 

pestrá)): 3 - 3,5  
Doba expozice: 96 h 
Metoda: Bez respektování směrnic 

Poznámky: Sladká voda 
 

 

 

  Střední letální pH (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 

cca. 3,7  
Doba expozice: 96 h 
Metoda: Bez respektování směrnic 

Poznámky: Sladká voda 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 

vodní bezobratlé 
 

:  Střední letální pH (Ceriodaphnia dubia (perloočka)): 4,4 - 4,7  

Doba expozice: 48 h 
Metoda: US EPA směrnice 
Poznámky: Sladká voda 

 
Toxicita pro řasy 
 

:  NOEC (řasy): 6,75 mmol/l  
Doba expozice: 10 d 

Typ testu: Inhibice růstu 
Testovaná látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Mořská voda 

Číst napříč (analogie) 
 

Toxicita pro bakterie 

 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  

Doba expozice: 3 h 
Typ testu: Inhibice dýchání aktivovaného kalu 
Testovaná látka: Dusičnan sodný 

Metoda: Směrnice OECD 209 pro testování 
Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Toxicita pro ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: NOEC: 268 mg nitrate/l 
Doba expozice: 30 d 
Testovaná látka: Dusičnan sodný 

Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

 

 

 NOEC: 157 mg nitrate/l 

Doba expozice: 32 d 
Druh: jeleček velkohlavý střevle (Pimephales promelas) 
Testovaná látka: Dusičnan sodný 
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Poznámky: Číst napříč (analogie) 
 

Ekotoxikologické hodnocení 
Krátkodobá (akutní) 
nebezpečnost pro vodní 

prostředí 
 

:  pH má toxický účinek. 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Biologická odbouratelnost 

 

:  Poznámky: studie není technicky opodstatněná 

(anorganický) 
 

Vliv na úpravu odpadních 

vod 
 

:  Není relevantní 

 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Bioakumulace 

 

:  Poznámky: Nehromadí se v organismech. 

(anorganický) 
 

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda 
 

: log Pow: -0,21 

Poznámky: koncentrace 70 % 
 

12.4 Mobilita v půdě 

Složky: 

kyselina dusičná: 
Mobilita 

 

: Medium: Voda 

Poznámky: plně rozpustná látka 
 

 

 

: Medium: Půda 

Poznámky: Neočekává se, že se bude adsorbovat na půdě. 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 

Hodnocení 
 

: Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 
0,1 % či vyšší.. 
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12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 

Dodatkové ekologické 
informace 
 

:  Poznámky: Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo 
kanalizace. 
 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Výrobek :  Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 
Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu 
neutralizovány. 

pH by se mělo pohybovat v rozmezí 6-9. 
 

   Neutralizujte nížeuvedeným(i) produktem(y): 

kalcinovaná soda 
Hydroxid vápenatý 
 

   Evropského kód odpadů: 
06 01 05* (kyselina dusičná a kyselina dusitá) 
 

Znečištěné obaly :  Vyprázdněte zbytky. 
Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci 
odpadů. 

 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo 

ADR : UN 2031 

RID : UN 2031 

IMDG : UN 2031 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

ADR : KYSELINA DUSIČNÁ 

RID : KYSELINA DUSIČNÁ 

IMDG : NITRIC ACID 

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu 
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ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

Pomocná třída nebezpečí :  

14.4 Obalová skupina 

ADR  
Obalová skupina : II 

Identifikační číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 

Kód omezení průjezdu 
tunelem 

: (E) 

RID  

Obalová skupina : II 

Klasifikační kód : C1 
Identifikační číslo 

nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 

IMDG  

Obalová skupina : II 

Štítky : 8 

EmS Kód : F-A, S-B 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

ADR  
Ohrožující životní prostředí : ne 

RID  
Ohrožující životní prostředí : ne 

IMDG  
Látka znečišťující moře : ne 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

Poznámky : Žádné zvláštní pokyny nejsou zapotřebí. 
 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Typ lodi :  2 
Kategorie znečištění :  Y 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi 

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů 

(Příloha XVII) 
 

: Nevztahuje se 

 

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

H2 
 

 AKUTNÍ TOXICITA 50 t 200 t 

Jiné předpisy: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění 
prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání: 
Příloha I 

Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení.  
Všechny podezřelé transakce, významné zmizení a krádeže musí být oznámeny příslušným 
národním orgánům (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-

terrorism/protection/implementation-explosives-precursors-legislation_en). 
 
Dodržujte směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků nebo případnou vnitrostátní 

legislativu, pokud je přísnější. 
 

 

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. 
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Vyhotovil 

 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 

 
Zdroje nejdůležitějších údajů 
použitých při sestavování 

bezpečnostního listu 
 

:  Chemical Safety Report, Nitric acid. FARM REACH 
Consortium, 2016 

 

 

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 našimi 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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Dodatek 

Scénář expozice 

Číslo Název 

SE1 Formulace a znovu zabalení, Formulace a (nové) balení látek a směsí 

SE2 Použití v průmyslových závodech, Použití jako meziprodukt 

SE3 Použití v průmyslových závodech, Použití reaktivních výrobních pomocných látek 
v průmyslovém závodě (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na 

předmět) 

SE4 Rozšířené použití profesionály, Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek 

(které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve vnitřních 
prostorách) 

SE5 Spotřebitelské použití, Spotřebitel 
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SE1: Formulace a (nové) balení látek a směsí, Koncentrace < 70 % 

1.1. Název 

Strukturovaný zkrácený název : Formulace a znovu zabalení 

 

Životní prostředí 

PS1 Formulace a (nové) balení látek a směsí ERC2 

Pracovník 

PS2 Formulace a (nové) balení látek a směsí, Obecná opatření PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 
 

1.2. Podmínky použití ovlivňující expozici 

1.2.1. Kontrola zatížení životního prostředí: Formulace do směsi (ERC2) 

 

 

1.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Formulace a (nové) balení látek a směsí, Obecná opatření  
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu, kde expozice je 

nepravděpodobná, nebo procesy s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC1) / 
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu s příležitostnou 
kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC2) / 

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřeném sériovém výrobním procesu 
s občasnou kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku 
(PROC3) / Chemická produkce s možností expozice  (PROC4) / Míchání nebo směšování při 

sériových výrobních postupech (PROC5) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) 
v nespecializovaných zařízeních (PROC8a) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve 
specializovaných zařízeních (PROC8b) / Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená 

plnicí linka, včetně odvažování) (PROC9) / Použití jako laboratorního reagentu (PROC15) 
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Vlastnosti produktu (předmětu) 

Zahrnuje koncentrace až do 70 % 

Fyzická forma produktu : Kapalina 
Vodný roztok 

Použité množství, četnost a doba trvání použití (nebo dle životnosti) 

Trvání : Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin  

Technické a organizační podmínky a opatření  

Zajistěte základní úroveň celkové ventilace (minimálně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).  
Použití v systémech s krytou manipulací 
Před přerušením provozu zařízení nebo jeho údržbou systém vypusťte a vypláchněte. 

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice.  
Expozici minimalizujte pomocí takových opatření, jako jsou uzavřené systémy, vyhrazená zařízení a 
vhodné celkové/místní odsávání. 

Místní odsávací zařízení 
ne 

Inhalace – minimální účinnost 0 % 

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

Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zároveň zajistěte školení na 

specifické činnosti. 
Noste vhodnou kombinézu k ochraně kůže před expozicí. 
Dermální – minimální účinnost 90 % 

Používejte ochranu očí podle normy EN 166. 

Ochrana dýchacích cest 

ne 
Inhalace – minimální účinnost 0 % 

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků 

Použití uvnitř i venku : Vnitřní použití 

Další rada ohledně správné praxe Povinnosti podle článku 37, odstavce 4 nařízení REACH se 
nevztahují 

Zabraňte tvorbě aerosolů nebo rozstřikování. 
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1.3. Odhad expozice a reference na její zdroj 

1.3.1. Expozice a uvolňování do životního prostředí: Formulace do směsi (ERC2) 

 

Další informace o odhadu expozice  

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné nebezpečí pro životní prostředí, nebylo provedeno 
žádné posouzení expozice vzhledem k životnímu prostředí ani charakterizace rizika.  

 

 
 

1.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v  mezích stanovených 
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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SE2: Použití jako meziprodukt, Koncentrace < 70 % 

2.1. Název 

Strukturovaný zkrácený název : Použití v průmyslových závodech 

 

Životní prostředí 

PS1 Použití jako meziprodukt, Průmyslové použití  ERC6a 

Pracovník 

PS2 Použití jako meziprodukt, Obecná opatření  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 
 

2.2. Podmínky použití ovlivňující expozici 

2.2.1. Kontrola zatížení životního prostředí: Použití meziproduktu (ERC6a) 

 

 

2.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Použití jako meziprodukt, Obecná opatření  
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu, kde expozice je 

nepravděpodobná, nebo procesy s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC1) / 
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu s příležitostnou 
kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC2) / 

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřeném sériovém výrobním procesu 
s občasnou kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku 
(PROC3) / Chemická produkce s možností expozice  (PROC4) / Míchání nebo směšování při 

sériových výrobních postupech (PROC5) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) 
v nespecializovaných zařízeních (PROC8a) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve 
specializovaných zařízeních (PROC8b) / Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená 

plnicí linka, včetně odvažování) (PROC9) / Použití jako laboratorního reagentu (PROC15) 
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Vlastnosti produktu (předmětu) 

Zahrnuje koncentrace až do 70 % 

Fyzická forma produktu : Kapalina 
Vodný roztok 

Použité množství, četnost a doba trvání použití (nebo dle životnosti) 

Trvání : Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin  

Technické a organizační podmínky a opatření  

Zajistěte základní úroveň celkové ventilace (minimálně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).  
Použití v systémech s krytou manipulací 
Před přerušením provozu zařízení nebo jeho údržbou systém vypusťte a vypláchněte.  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice.  
Expozici minimalizujte pomocí takových opatření, jako jsou uzavřené systémy, vyhrazená zařízení a 
vhodné celkové/místní odsávání. 

Místní odsávací zařízení 
ne 

Inhalace – minimální účinnost 0 % 

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

Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zároveň zajistěte školení na 

specifické činnosti. 
Noste vhodnou kombinézu k ochraně kůže před expozicí.  
Dermální – minimální účinnost 90 % 

Používejte ochranu očí podle normy EN 166. 

Ochrana dýchacích cest 

ne 
Inhalace – minimální účinnost 0 % 

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků 

Použití uvnitř i venku : Vnitřní použití 

Další rada ohledně správné  praxe Povinnosti podle článku 37, odstavce 4 nařízení REACH se 
nevztahují 

Zabraňte tvorbě aerosolů nebo rozstřikování. 
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2.3. Odhad expozice a reference na její zdroj 

2.3.1. Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití meziproduktu (ERC6a) 

 

Další informace o odhadu expozice  

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné nebezpečí pro životní prostředí, nebylo provedeno 
žádné posouzení expozice vzhledem k životnímu prostředí ani charakterizace rizika.  

 

 
 

2.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v  mezích stanovených 
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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SE3: Použití reaktivních výrobních pomocných látek v průmyslovém závodě (které nemá 
za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět), Koncentrace < 70 % 

3.1. Název 

Strukturovaný zkrácený název : Použití v průmyslových závodech 

 

Životní prostředí 

PS1 Reaktivní pracovní pomůcka, Průmyslové použ ití ERC4, ERC6b 

Pracovník 

PS2 Reaktivní pracovní pomůcka, Obecná opatření  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 

PROC15 

 

 

3.2. Podmínky použití ovlivňující expozici 

3.2.1. Kontrola zatížení životního prostředí: Použití nereaktivních výrobních pomocných látek 
v průmyslovém závodě (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět)  

(ERC4) / Použití reaktivních výrobních pomocných látek v průmyslovém závodě (které nemá za 
následek zabudování látky do předmětu nebo na  předmět) (ERC6b) 

 

 

3.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Reaktivní pracovní pomůcka, Obecná opatření  
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu, kde expozice je 

nepravděpodobná, nebo procesy s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC1) / 
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu s příležitostnou 
kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC2) / 

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřeném sériovém výrobním procesu 
s občasnou kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku 
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(PROC3) / Chemická produkce s možností expozice  (PROC4) / Míchání nebo směšování při 
sériových výrobních postupech (PROC5) / Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních a 

aplikacích (PROC7) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních (PROC8a) / Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních (PROC8b) / Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně 

odvažování) (PROC9) / Aplikace lepidel a jiných povrchových materiálů válečkem nebo štětkou 
(PROC10) / Úprava předmětů máčením apoléváním  (PROC13) / Použití jako laboratorního reagentu 
(PROC15) 

 

Vlastnosti produktu (předmětu) 

Zahrnuje koncentrace až do 70 % 

Fyzická forma produktu : Kapalina 
Vodný roztok 

Použité množství, četnost a doba trvání použití (nebo dle životnosti) 

Trvání : Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin  

Technické a organizační podmínky a opatření  

Zajistěte základní úroveň celkové ventilace (minimálně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).  
Použití v systémech s krytou manipulací 
Před přerušením provozu zařízení nebo jeho údržbou systém vypusťte a vypláchněte.  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizac i expozice. 
Expozici minimalizujte pomocí takových opatření, jako jsou uzavřené systémy, vyhrazená zařízení a 
vhodné celkové/místní odsávání. 

Místní odsávací zařízení 
ne 

Inhalace – minimální účinnost 0 % 

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

Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zároveň zajistěte školení na 

specifické činnosti. 
Noste vhodnou kombinézu k ochraně kůže před expozicí.  
Dermální – minimální účinnost 90 % 

Používejte ochranu očí podle normy EN 166. 

Ochrana dýchacích cest 

ne 
Inhalace – minimální účinnost 0 % 

Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků 

Použití uvnitř i venku : Vnitřní použití 
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Další rada ohledně správné praxe Povinnosti podle článku 37, odstavce 4 nařízení REACH se 
nevztahují 

Zabraňte tvorbě aerosolů nebo rozstřikování. 

 

 

3.3. Odhad expozice a reference na její zdroj 

3.3.1. Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití nereaktivních výrobních pomocných 
látek v průmyslovém závodě (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na 
předmět) (ERC4) / Použití reaktivních výrobních pomocných látek v průmyslovém závodě (které 

nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět) (ERC6b) 

 

Další informace o odhadu expozice  

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné nebezpečí pro životní prostředí, nebylo provedeno 
žádné posouzení expozice vzhledem k životnímu prostředí ani charakterizace rizika.  

 

 
 

3.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v  mezích stanovených 
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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SE4: Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá za následek 
zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve vnitřních prostorách), Rozšířené 
použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá za následek zabudování látky 
do předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách), Koncentrace < 70 % 

4.1. Název 

Strukturovaný zkrácený název : Rozšířené použití profesionály 

 

Životní prostředí 

PS1 Reaktivní pracovní pomůcka, Profesionální použití  ERC8b, 

ERC8e 

Pracovník 

PS2 Reaktivní pracovní pomůcka, Obecná opatření  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 

PROC11, 
PROC13, 
PROC15, 

PROC19 

 

 

4.2. Podmínky použití ovlivňující expozici 

4.2.1. Kontrola zatížení životního prostředí: Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných 
látek (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve vnitřních 

prostorách) (ERC8b) / Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá za 
následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách) (ERC8e) 

 

 

4.2.2. Kontrola expozice pracovníků: Reaktivní pracovní pomůcka, Obecná opatření  
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu, kde expozice je 

nepravděpodobná, nebo procesy s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC1) / 
Chemická produkce nebo rafinování v uzavřeném výrobním procesu s příležitostnou 
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kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku (PROC2) / 
Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřeném sériovém výrobním procesu 

s občasnou kontrolovanou expozicí nebo proces s ekvivalentními podmínkami pro zamezení úniku 
(PROC3) / Míchání nebo směšování při sériových výrobních postupech (PROC5) / Přeprava látky 
nebo směsi (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních (PROC8a) / Přeprava látky 

nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních  (PROC8b) / Přeprava látky 
nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování) (PROC9) / Aplikace lepidel 
a jiných povrchových materiálů válečkem nebo štětkou (PROC10) / Nástřikové techniky mimo 

průmyslová zařízení a aplikace  (PROC11) / Úprava předmětů máčením apoléváním (PROC13) / 
Použití jako laboratorního reagentu (PROC15) / Manuální činnosti, při kterých dochází k přímému 
styku (PROC19) 

 

Vlastnosti produktu (předmětu) 

Zahrnuje koncentrace až do 70 % 

Fyzická forma produktu : Kapalina 
Vodný roztok 

Použité množství, četnost a doba trvání použití (nebo dle životnosti) 

Trvání : Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin  

Technické a organizační podmínky a opatření  

Zajistěte základní úroveň celkové ventilace (minimálně 3 až 5 výměn vzduchu za hodinu).  
Použití v systémech s krytou manipulací 
Před přerušením provozu zařízení nebo jeho údržbou systém vypusťte a vypláchněte.  

Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice.  
Expozici minimalizujte pomocí takových opatření, jako jsou uzavřené systémy, vyhrazená zařízení a 
vhodné celkové/místní odsávání. 

Místní odsávací zařízení 
ne 

Inhalace – minimální účinnost 0 % 

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

Používejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zároveň zajistěte školení na 

specifické činnosti. 
Noste vhodnou kombinézu k ochraně kůže před expozicí.  
Dermální – minimální účinnost 90 % 

Používejte ochranu očí podle normy EN 166. 

Ochrana dýchacích cest 

ne 
Inhalace – minimální účinnost 0 % 
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Další podmínky ovlivňující expozici pracovníků 

Použití uvnitř i venku : Zahrnuje použití uvnitř i venku. 

Další rada ohledně správné praxe Povinnosti podle článku 37, odstavce 4 nařízení REACH se 
nevztahují 

Zabraňte tvorbě aerosolů nebo rozstřikování. 

 
 

4.3. Odhad expozice a reference na její zdroj 

4.3.1. Expozice a uvolňování do životního prostředí: Rozšířené použití reaktivních výrobních 
pomocných látek (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve 

vnitřních prostorách) (ERC8b) / Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které 
nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmě t; ve venkovních prostorách) 
(ERC8e) 

 

Další informace o odhadu expozice  

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné nebezpečí pro životní prostředí, nebylo provedeno 
žádné posouzení expozice vzhledem k životnímu prostředí ani charakterizace rizika.  

 
 

 

4.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v  mezích stanovených 
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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SE5: Spotřebitel, Týká se koncentrací do 3%. 

5.1. Název 

Strukturovaný zkrácený název : Spotřebitelské použití 

 

Životní prostředí 

PS1 Reaktivní pracovní pomůcka, Spotřebitelské použití  ERC8b, 
ERC8e 

Spotřebitel 

PS2 Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá 

za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve 
vnitřních prostorách), Rozšířené použití reaktivních výrobních 
pomocných látek (které nemá za následek zabudování látky do 

předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách), Hnojiva 
(přídavky do půdy), Čisticí prostředek 

PC3, PC12, 

PC31, PC35 

 
 

5.2. Podmínky použití ovlivňující expozici 

5.2.1. Kontrola zatížení životního prostředí: Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných 

látek (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve vnitřních 
prostorách) (ERC8b) / Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá za 
následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách)  (ERC8e) 

 
 
5.2.2. Kontrola expozice zákazníků: Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek 

(které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve vnitřních prostorách), 
Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které nemá za následek zabudování 
látky do předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách), Hnojiva (přídavky do půdy), 

Čisticí prostředek 
osvěžovače vzduchu (PC3) / hnojiva (PC12) / leštidla a voskové směsi (PC31) / prací a čisticí 
prostředky (PC35) 

Vlastnosti produktu (předmětu) 

Zahrnuje koncentrace až do 3 % 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví 
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Vyvarujte se používání bez rukavic. 
Vyvarujte se přímého zasažení očí produktem i prostřednictvím kontaminace na rukou.  

 
 

5.3. Odhad expozice a reference na její zdroj 

5.3.1. Expozice a uvolňování do životního prostředí: Rozšířené použití reaktivních výrobních 

pomocných látek (které nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve 
vnitřních prostorách) (ERC8b) / Rozšířené použití reaktivních výrobních pomocných látek (které 
nemá za následek zabudování látky do předmětu nebo na předmět; ve venkovních prostorách)  

(ERC8e) 

 

Další informace o odhadu expozice 

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné nebezpečí pro životní prostředí, nebylo provedeno 
žádné posouzení expozice vzhledem k životnímu prostředí ani charakterizace rizika.  

 

5.3.2. Expozice spotřebitele: osvěžovače vzduchu (PC3) / hnojiva (PC12) / leštidla a voskové směsi 
(PC31) / prací a čisticí prostředky (PC35) 

 

Další informace o odhadu expozice  

Vzhledem k tomu, že nebylo identifikováno žádné toxikologické nebezpečí, nebylo provedeno žádné  

posouzení expozice osob (pracovníků/spotřebitelů) ani charakterizace rizika.  

 

 

5.4. Pokyny pro následné uživatele pro posouzení, zda pracují v  mezích stanovených 
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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