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1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
 Obchodní název výrobku: Ekoflex, katalyzátor 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 Použití: Katalyzátor fenolformaldehydové pryskyřice používané v hornictví ke stabilizaci hornin, 

vyplňování volných prostor a utěsňování. 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 Výrobce: Minova Ekochem S.A. 
 Sídlo: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 10, Polsko 
 Distributor: Minova Bohemia s.r.o. 
 Sídlo: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice 
 Telefon: +420 596 232 801, Fax: +420 596 232 994 
+ Odborně způsobilá osoba: Ing. Miroslav Frantes, email: miroslav.frantes@minovaglobal.com 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 Poradenský subjekt pro mimořádné situace v ČR: Toxikologické informační středisko, 
 Na bojišti 1, 120 00 Praha 2, telefon nepřetržitě: (00420) 224 919 293; (00420) 224 915 402. 
 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 Klasifikace dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 
 
 

   GHS 05 Korozívní a žíravé látky. 
 
 

 Žíravost pro kůži, kategorie 1A (Skin Corr. 1A) 
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 Látka nebo směs korozivní pro kovy, kategorie 1  (Met. Corr. 1) 
 H290 Může být korozivní pro kovy. 

 
 

2.2 Prvky označení 
 

 Produkt je klasifikován a označen podle platných ES směrnic/nařízení pro nebezpečné látky. 
 

 Výstražný symbol nebezpečnosti: 
 

 
 
 
 

 Signální slovo: Nebezpečí. 
 

 Obsažená nebezpečná látka: 
 kyselina 4-hydroxybenzensulfonová (ES 202-691-6), kyselina fosforečná (ES 231-633-2), 

kyselina sírová (ES 231-639-5) 
  

 Standardní věty o nebezpečnosti: 
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 H290 Může být korozivní pro kovy. 
 

 Pokyny pro bezpečné zacházení 
 P260 Nevdechujte páry. 
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
 P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 

 okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. 
 P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

 usnadňující dýchání. 
 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. 

 P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
v souladu s Nařízením č. 1907/2006/ES, Článkem 31 
 
 
 

Obchodní název: Ekoflex, katalyzátor Revize: 05.02.2018 
verze: 10 

strana 2/8 

2.3 Další nebezpečnost 
 Výsledky posouzení PBT a vPvB látek: 
 PBT: Není relevantní. 
 vPvB: Není relevantní. 
 

3. Složení / informace o složkách 
 

3.1 Látky 
 Nevztahuje se. 
 

3.2 Směsi 
 Popis: Vodný roztok organických i anorganických kyselin a dalších pomocných látek. 
 

 Výrobek obsahuje následující nebezpečné chemické látky: 
 

 kyselina 4-hydroxybenzensulfonová  1) 
 kyselina fosforečná  2)  (č. registrace REACH: 01-2119485924-24-XXXX) 
 kyselina sírová   3)  (č. registrace REACH: 01-2119458838-20-XXXX) 
 

 ES č. CAS č. Obsah v % Symbol Klasifikace  
1) 202-691-6 98-67-9 > 30 GHS05 Skin Corr. 1C, H314; Met. Corr. 1, H290; 
2) 231-633-2 7664-38-2 < 25 GHS05 Skin Corr. 1B, H314; 
3) 231-639-5 7664-93-9 > 15 GHS05 Skin Corr. 1A, H314; 
 

 Doplňující informace: 
 Úplné znění výše uvedených údajů o nebezpečnosti látek je uvedeno v odstavci 16. 
 

4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci 
 Všeobecné pokyny: 
 V případě zdravotních obtíží způsobených nadýcháním nebo absorpcí kůží, vždy vyhledat 

lékařskou pomoc nebo kontaktovat Toxikologické informační středisko. 
 Při nadýchání: 
 Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit volné dýchání, přivolat lékaře. V případě, že 

postižený nedýchá, okamžitě zavést umělé dýchání a přivolat lékaře! Při bezvědomí postiženého 
ukládat a přepravovat ve stabilizované poloze. 

 Při kontaktu s kůží: 
 Svléknout znečištěný oděv, zasažené místo důkladně omýt mýdlem a vodou. 
 Zasažené místo překrýt sterilním obvazem. 
 Při kontaktu s okem: 
 Vyplachovat velkým množstvím vody při otevřených víčkách min. 15 minut, přivolat lékaře. 
 Při požití: 
 Vypláchnout ústa vodou a vypít nejméně 0,5 l vlažné vody (případně mléka), nevyvolávat 

zvracení, přivolat lékaře. 
 Dojde-li ke zvracení, zabránit polknutí zvratků a zkontrolovat dýchání postiženého. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Po kontaktu s kůží: způsobuje tepelné a chemické popáleniny (reakce s vlhkou pokožkou), 

zarudnutí, pálení kůže. Stupeň popálení závisí na koncentraci a době expozice. 
 Po kontaktu s okem: způsobuje těžké poleptání očních víček, oční bulvy a trvalé poškození 

zraku. Zarudnutí, pálení, bolest, může způsobit ztrátu zraku. 
 Po požití: způsobuje poleptání ústní dutiny, hltanu, jícnu, žaludku, krvácení z gastrointestinálního 

traktu, šok, bolesti břicha, nevolnost, pocit žízně. 
 Po nadýchání: produkt ve formě kouře / mlhy způsobuje bolest, slzení očí, popáleniny, zánět 

spojivek, bolest v krku, kašel, dušnost, bolesti v hrtanu, spasma glottis (křeč hlasivek 
s dušením), zúžení průdušek (bronchospasmus), plicní edém. 

 V důsledku křeče glottis může nastat smrt, způsobuje poleptání dýchacích cest. 
 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 Symptomatická léčba. Není antidotum. 
 V případě těžké intoxikace je nutné specifikovat opatření, která zabrání poškození jater. 
 Kontrolovat srdeční činnost a oběhový systém. 
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5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva 
 Vhodná hasiva: Nehořlavá kapalina. Hasicí prostředky přizpůsobit charakteru okolního hořícího 

prostředí – suchá hasiva, pěna, oxid uhličitý. 
 Nevhodná hasiva: ---. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Při požáru se z výrobku mohou uvolňovat škodlivé plyny a výpary obsahující oxidy uhlíku, oxidy 

síry a saze. Vyvarujte se vdechování produktů spalování, mohou představovat zdravotní riziko. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče 
 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochranný oblek, nezávislý dýchací přístroj. 
 Zbytky po hoření a kontaminovanou vodu z hašení shromažďovat zvlášť, nesmí se dostat do 

kanalizace nebo povrchových vod. Zbytky zneškodňovat dle platných předpisů o odpadech. 
 

6. Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 Používat předepsané ochranné pracovní prostředky (dle Oddílu 8). 
 Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Zabránit tvorbě a vdechování výparů. 
 Zabezpečit dostatečné větrání. 
 Zabránit vstupu neoprávněným anebo nechráněným osobám. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
 Zabránit úniku do půdy, kanalizace, povrchových nebo podpovrchových vod. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 Odstranit příčinu havárie, větší množství utěsnit a přečerpat zpět do náhradního obalu, menší 

množství posypat nehořlavým savým materiálem (písek, křemelina, univerzální absorbenty) a 
smést do určené odpadní nádoby. Nádoba musí být odolná kyselinám. 

 Uniklý přípravek je možné zneutralizovat 10 % vápenným mlékem (používá se v přebytku). 
Veškeré zbytky opět shromáždit do určené odpadní nádoby. 

 Další zneškodnění dle odstavce 13. 
 Zabezpečit dostatečné větrání. 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 Viz Oddíl 8 pro informace o osobních ochranných prostředcích. 
 Viz Oddíl 13 pro informace o likvidaci odpadů. 
 

7. Zacházení a skladování 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
 Při zpracování zajistit dostatečné odvětrávání pracovního prostředí. 
 Opatrně otvírat a manipulovat s nádobami. 
 Vyvarovat se rozlití a kontaktu s kůží nebo očima a vdechování výparů. 
 Informace o požární - explozivní ochraně: Žádná zvláštní opatření nejsou zapotřebí. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 Skladovat v suchých větratelných skladech, mimo přímé sluneční záření, při teplotě 10 - 30°C. 
 Skladovat pouze v originálních, těsně uzavřených obalech. 
 Skladovat stranou od poživatin, krmiv, alkoholu a tabákových výrobků. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
 Výrobek je určený výhradně pro profesionální použití. 
 

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry 
 

 Expoziční limity složek, které vyžadují měření v pracovním prostředí: 
 kyselina sírová (ES 231-639-5) 
   PEL = 1 mg/m3 

   NPK-P = 2 mg/m3 
 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění. 
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 ČSN ISO 4225 Kvalita ovzduší - Obecná hlediska – Slovník. 
 ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu. 
 ČSN EN 482 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. 
 ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým 

látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření. 
 

 Další údaje: Zajistit dostatečné odvětrávání pracovního prostředí. 
 

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 
 V uzavřených prostorech zajistit nucené odvětrávání a kontrolní měření koncentrace 

v pracovním prostředí. 
 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
 Obecná ochranná a hygienická opatření: 
 Nesmí přijít do styku s potravinami, nápoji a krmivem. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. 
 Neprodleně svléknout veškerý znečištěný a kontaminovaný oděv. 
 Při přestávce a po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem, pokožku ošetřit vhodnými 

reparačními prostředky. 
 Zabránit kontaktu s očima a kůží, nevdechovat výpary. 
 

 Ochrana dýchacích cest: 
 

  V případě použití v malých uzavřených prostorách s nedostatečným větráním nebo 
 při aplikaci nástřikem použít ochrannou masku s filtrem proti organickým výparům. 

  (Filtr A/P2, ABE1) 
 
 Ochrana rukou:  
 
 

  Ochranné rukavice z vhodného materiálu, odpovídající EN 374-3. 
 
 

 Materiál rukavic: 
 Nepropustné rukavice z butylkaučuku (BR), nitrilkaučuku (NBR), chloroprenu (CR) nebo Vitonu. 
 Výběr vhodných ochranných rukavic nezáleží pouze na materiálu, ale také na dalších 

ukazatelích kvality a liší se výrobce od výrobce. Jelikož je výrobek připraven z několika látek, 
odolnost materiálu rukavic nemůže být kalkulována předem, a proto musí být odolnost před 
použitím vyzkoušena. 

 Doba průniku materiálem rukavic: 
 Přesná doba prostoupení výrobku skrz materiál musí být stanovena výrobcem ochranných 

rukavic a musí být dodržována. 
 

 Ochrana očí: 
 
  Ochranné uzavřené brýle odpovídající EN 166 (symbol na obrubě: 3). 
  Při aplikaci nástřikem použít ochrannou celoobličejovou masku. 
 
 

 Ochrana kůže: Ochranný oděv a uzavřená obuv. 
 Tepelné nebezpečí: Nevztahuje se. 
 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 
 Zabránit úniku do půdy, kanalizace, povrchových a podpovrchových vod. 
 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 vzhled:      kapalina 
 barva:      červenohnědá 
 zápach (vůně):     ostrý, charakteristický 
 prahová hodnota zápachu:   informace není k dispozici 
 pH (při 20°C):     silně kyselé 
 bod tání / bod tuhnutí:    nevztahuje se 
 počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: ˃ 100°C 
 bod vzplanutí:     informace není k dispozici 
 rychlost odpařování:    informace není k dispozici 
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 hořlavost (pevné látky, plyny):   nevztahuje se 
 meze výbušnosti nebo hořlavosti:   
  - horní mez (% obj.)    informace není k dispozici 
  - dolní mez (% obj.)    informace není k dispozici 
 tlak páry (při 38°C):    informace není k dispozici 
 hustota páry:     informace není k dispozici 
 relativní hustota (při 20°C):   cca 1450 kg.m-3 
 rozpustnost:      
  - ve vodě:     neomezená (za vývinu tepla) 
  - v ostatních rozpouštědlech:   neomezená 
 rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda  informace není k dispozici 
 teplota samovznícení:    není samovznítitelný 
 teplota rozkladu:    informace není k dispozici 
 dynamická viskozita (při 20°C):   < 50 mPa.s 
 výbušné vlastnosti:    nepředstavuje nebezpečí z hlediska exploze 
 oxidační vlastnosti:    informace není k dispozici 
 obsah organických rozpouštědel  informace není k dispozici 
 

9.2 Další informace 
 stupeň napěnění s pryskyřicí Ekoflex:  5 až 40 
 

 Žádné další relevantní informace k dispozici. 
 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita 
 Působí korozivně na kovy, při reakci dochází k uvolňování hořlavého a výbušného vodíku. 
 

10.2 Chemická stabilita 
 Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
 Nebezpečně reaguje s chlornany a chlorečnany, fosforem, kyselinou chlorsulfonovou, kyselinou 

fluorovodíkovou, chlorovodíkovou, chloristou, s organickými látkami, zejména nitroderiváty, a se 
silnými zásadami. 

 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Kontakt s vodou – dochází k vývinu velkého množství tepla. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 
 Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
 Při dodržení stanovených skladovacích podmínek nevznikají. 
 

11. Toxikologické informace 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 Nebyly provedeny žádné studie o toxicitě tohoto výrobku. Následující informace jsou platné pro 

jednotlivé komponenty směsi. 
 

 Akutní toxicita: 
 kyselina sírová (ES 231-639-5) - toxicita pro koncentraci 96% 
 LD50 (orálně, potkan)  2140 mg/kg 
 LC50 (inhal., potkan)  347 mg/l 
 

 Dráždivý účinek na kůži. Způsobuje poleptání. 
 Senzibilizace - žádné senzibilizující účinky nejsou známy. 
 Karcinogenita - relevantní data nejsou k dispozici. 
 Mutagenita - relevantní data nejsou k dispozici. 
 Toxicita pro reprodukci - nežádoucí účinky na reprodukci - vdechování NOAEC 19,3 mg/m3. 
 

 - účinky akutní expozice: 
 Při nadýchání – vdechování par, nebo mlhy může způsobit bezprostřední podráždění, bolest. 

Může se objevit plicní edém, kašel, pálení v krku, dušnost, otok hrtanu, hemoptýza. 
 Při požití – požití může způsobit poleptání sliznice dutiny ústní a dalších částí trávicího traktu, 

bolest břicha s rizikem krvácení a perforace. 
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 Při kontaktu s okem - způsobuje poleptání. 
 Při styku s kůží - způsobuje poleptání. 

 

 - účinky chronické expozice: 
 Chronická expozice způsobuje podobné účinky jako akutní expozice. 
 

 kyselina fosforečná (ES 231-633-2) 
 LD50 (orálně, potkan)  2600 mg/kg 
 Žíravý účinek, dráždivý účinek na kůži, oči a dýchací cesty. 
 

 Senzibilizace - žádné senzibilizující účinky nejsou známy. 
 Karcinogenita - relevantní data nejsou k dispozici. 
 Mutagenita - relevantní data nejsou k dispozici. 
 Toxicita pro reprodukci - relevantní data nejsou k dispozici. 
 

 - účinky akutní expozice: 
 Při nadýchání – vdechování par, nebo mlhy může způsobit bezprostřední podráždění, bolest. 

Může se objevit plicní edém, kašel, pálení v krku, dušnost, otok hrtanu, hemoptýza. 
 Při požití – požití může způsobit poleptání sliznice dutiny ústní a dalších částí trávicího traktu, 

bolest břicha s rizikem krvácení a perforace. 
 Při kontaktu s okem - způsobuje poleptání. 
 Při styku s kůží - způsobuje poleptání. 

 

 - účinky chronické expozice: 
 Chronická expozice způsobuje podobné účinky jako akutní expozice. 

 

 kyselina 4-hydroxybenzensulfonová (ES 202-691-6) 
 LD50 (orálně, potkan)  7203 mg/kg (odhad) 
 

12. Ekologické informace 
 

12.1 Toxicita (pro vodní organismy) 
 kyselina sírová (ES 231-639-5) 

 Ryby: 
 LC50 Lepomis macrochirus, 96 hod  16 - 28 mg/l 
 LC10/EC10 nebo NOEC    0,025 mg/l 
 

 Daphnie: 
 EC50 Daphnia magna, 48 hod   > 100 mg/l 
 LC10/EC10 nebo NOEC    0,15 mg/l 
 

 Řasy: 
 EC50 Desmodesmus subspicatus, 72 hod > 100 mg/l 
 LC10/EC10 nebo NOEC    100 mg/l 
 

 kyselina fosforečná (ES 231-633-2) 
 EC50 vodní bezobratlovci, 48 hod  > 100 mg/l 
 EC50 vodní rostliny, 72 hod   > 100 mg/l 
 

 kyselina 4-hydroxybenzensulfonová (ES 202-691-6) 
 LC50 ryby, 96 hod    32 mg/l 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
 Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.3 Bioakumulační potenciál 
 Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.4 Mobilita v půdě 
 Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Neobsahuje látky PBT a vPvB. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 Zabránit úniku do půdy, kanalizace, povrchových a podpovrchových vod. 
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13. Pokyny pro odstraňování 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
 

 Výrobek: 
 Doporučení: Odpadní produkt lze vytvrdit smícháním se složkou Ekoflex, pryskyřice v obj. poměru 

1:2 až 1:4. 
 Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. 
 Nevypouštět do kanalizace ani odpadních vod. 
 Odstranit ve spalovacím zařízení - termické zneškodnění. 
 

 - nezreagovaný výrobek: 
 Kód odpadu Kat. odpadu Název 
 060106 N Jiné kyseliny. 
 

 - vytvrzený materiál: 
 Kód odpadu Kat. odpadu Název 
 170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603. 
 

 Kontaminované obaly: 
 Doporučení: Kontaminované obaly odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů nebo oprávněné 

osobě dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
 Odstranit uložením na zajištěné skládce určené pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení. 
 

 Kód odpadu Kat. odpadu Název 
 150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

  těmito látkami znečištěné. 
 

 Právní předpisy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znění a jeho prováděcí předpisy. 
 

14. Informace pro přepravu 
 

14.1 Číslo UN 
 ADR, RID, IMDG, IATA    UN 2584 
 

14.2 Příslušný název pro zásilku 
 KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, 

obsahující více než 5% volné kyseliny sírové. (obsahuje kyselinu 4-hydroxybenzensulfonovou 
a sírovou) 

 ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid (contains 4-hydroxybenzenesulphonic acid and sulfuric acid) 

 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
 Třída:      8 – Žíravé látky 
 Klasifikační kód:     C1 
 Výstražný panel:     8 
 

14.4 Obalová skupina 
 ADR, RID, IMDG, IATA     II 
 Přepravní kategorie    2 
 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
 Látka znečišťující moře:    Ne 
 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
 Id. č. nebezpečnosti (Kemler):   80 
 Omezení průjezdu tunelem   E 
 

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



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
v souladu s Nařízením č. 1907/2006/ES, Článkem 31 
 
 
 

Obchodní název: Ekoflex, katalyzátor Revize: 05.02.2018 
verze: 10 

strana 8/8 

15. Informace o předpisech 
 

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

 

 Evropské předpisy: 
 Nařízení ES 1907/2006 (REACH), v platném znění. 
 Nařízení ES 1272/2008 (CLP), v platném znění. 
 

 Národní předpisy: 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 
 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: 
 K datu vyhotovení bezpečnostního listu nebylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno. 
 

16. Další informace 
 

 Prohlášení: 
 Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a pro ochranu životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí 
a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy EU. Nemohou však být považovány 
za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 

 

 Příslušné věty, pokyny a zkratky, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno: 
 Skin Corr. 1B - Žíravost pro kůži, kategorie 1B 
 Skin Corr. 1C - Žíravost pro kůži, kategorie 1C 
 

 EC50 - median effective concentration (střední účinná koncentrace (koncentrace, která způsobí 
úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů např. Daphnia magna)). 

 LD50 - median lethal dose (střední letální dávka). 
 LC50 - median lethal concentration (střední letální koncentrace (koncentrace, která způsobí 

úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku)). 
 NOEC - no observable effect concentration (nejvyšší testovaná koncentrace toxické látky, při 

které ještě nedošlo ke statisticky významnému nepříznivému působení na organismy ve 
srovnání s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolávající viditelný efekt). 

 NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace. 
 PEL - přípustný expoziční limit. 
 PBT - persistent, bioaccumulative and toxic (persistentní, bioakumulativní a toxické). 
 vPvB - very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentní, vysoce bioakumulativní). 
 

 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele a ochrany 
životního prostředí:  

 Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce / dovozce - používán k jinému účelu, než 
který je uveden v bodě 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů 
o bezpečnosti a ochranně zdraví a životního prostředí. 

 

 Pokyny pro školení: 
 Seznámit uživatele s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první 

pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. 
 
 

 Doporučená omezení použití: 
 neuvedeno 
 

 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: 
 Údaje výrobce - bezpečnostní list KCH 09/97 (verze č. 9, datum revize: 01. 06. 2015). 
 

 Kontaktní místo pro poskytování technických informací: 
 Minova Bohemia s.r.o., Ostrava – Radvanice, 
+ tel.: (00420) 596 232 801, email: minova.cz@minovaglobal.com 
 
 

 +  Údaje změněné oproti minulé verzi bezpečnostního listu. 
 


