
Strana: 1 / 6

      
     BEZPE NOSTNÍ  LIST

podle na ízení ES 1907/2006 (REACH)

BL-071-1

Název výrobku: Chlornan vápenatý 70% 
Datum vydání: 10.6.2008
Datum revize: 

 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P ÍPRAVKU  A  SPOLE NOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikace látky nebo p ípravku 
 Obchodní název p ípravku: Chlornan vápenatý 70% 

:vezánýkcimehC - (p ípravek)

1.2 �����tí látky nebo p ípravku 

1.3 Identifikace spole nosti nebo podniku  
 Výrobce: Z-technology s.r.o.

 Identifika ní íslo organizace: 28534298 
 Telefon: +420 775 734 829 

info@czchem.cz:liam-E

www.czchem.cz 

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace  Toxikologické informa ní st edisko, Praha
Telefon (nep etr�it ): +420 224 919 293;  224 915 402  

 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI 
 P ípravek je podle zák. . 356/2003 Sb., o chemických látkách a p ípravcích, v platném zn ní klasifikován jako  

 oxidující, �íravý, zdraví škodlivý a nebezpe ný pro �ivotní prost edí.
 Klasifikace: O; R8 
  Xn; R22 
  C; R34 
  N; R50  

13R
oxidující �����ý nebezpe ný pro
  �ivotní prost edí

 Dotek s ho lavým materiálem m �e zp sobit po�ár.  Zdraví škodlivý p i po�ití. Zp sobuje poleptání. Uvol uje toxický 
  plyn p i styku s kyselinami.   

 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 P ípravek je silné oxida ní inidlo .
 Informace uvedené na obalu (ozna ení p ípravku) - viz bod 15. 

 3. ��	
��������	�MA���	���	
�ÁCH 
3.1 �������: obsahuje chlornan vápenatý 

3.2 Údaje o nebezpe ných slo����h p ípravku
Chemický název Obsah  

(%) 
íslo CAS íslo ES Indexové 

íslo 
Výstra��ý  

symbol  
R-v ty *) Registra .

íslo
Poznámka

chlornan vápenatý 
(obsah akt. chloru) 

 > 90 
(cca 70%)

7778-54-3 231-908-7 017-012-00-7 C, O, N 8-22-31-34-50   - 

*) úplné zn ní R-v t uvedeno v bod  16 
Poznámky:  EL - látka má stanoven expozi ní limit v ES   
 PEL - látka má stanoven expozi ní limit v R

Adresa:                                                       Severovýchodní II 1456/45 141 00 Praha 4

�������	
�������	����	������
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 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Všeobecné pokyny: P i zdravotních potížích po manipulaci s p ípravkem a vždy p i zasažení o í a p i požití 
 vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento bezpe nostní list nebo etiketu.
4.2  P i nadýchání: p i nadýchání odvést postiženého na erstvý vzduch.     
4.3 P i styku s k ží: ihned d kladn  omýt velkým množstvím vody, odstranit  kontaminovaný od v.
4.4 P i zasažení o í: okamžit  vyplachovat proudem vody p i rozev ených ví kách min. 10 minut. 
4.5 P i požití: ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespo  0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. 

 5. OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Vhodná hasiva: hasící médium p izp sobit látkám skladovaným v blízkosti. 
5.2 Nevhodná hasiva: voda  
5.3 Zvláštní nebezpe í: Neho lavý, podporuje ho ení. Skladovat mimo dosah ho lavin a ho lavých materiál .
 Zabránit kontaktu s vodou. P i ho ení (termický rozklad) m že docházet k uvol ování nebezpe ných toxických, 
 dráždivých plyn  nebo výpar  (obsahujících chlor). 
5.4 Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Použít izola ní dýchací p ístroj a obvyklé protipožární vybavení 
 (zabránit kontaktu s k ží a o ima).
5.5 Další údaje:

 6. OPAT ENÍ V P ÍPAD  NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1 Preventivní opat ení na ochranu osob: Zamezit vytvá ení a inhalaci prachu, v uzav ených místnostech zajistit 
 p ívod erstvého vzduchu;  používat  osobní ochranné prost edky - viz bod 8. 
6.2 Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí: Zabránit proniknutí p ípravku do kanalizace, povrchových
 a podzemních vod; v p ípad  úniku informovat p íslušné orgány - hasi e, policii (složky integrovaného záchranného 
 systému), správce toku nebo kanalizace, p íslušný vodohospodá ský orgán. 
6.3 Doporu ené metody išt ní a zneškodn ní: Rozsypaný p ípravek odsát  nebo opatrn  zamést (zabránit tvorb
 prachu), umístit do istých suchých nádob; zasažená místa omýt vodou.  Kontaminované materiály likvidovat   
 v souladu s platnou legislativou nebo pomocí odborné firmy. Nikdy nedávat vlhký p ípravek do uzav ených nádob! 

 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Zacházení
7.1.1 Opat ení pro bezpe né zacházení: Zajistit použití osobních ochranných prost edk . Zabránit kontaktu s k ží, o ima,
 neinhalovat prach. P i práci nejíst, nepít a nekou it, dodržovat všeobecná bezpe nostní a hygienická opat en
 P ípravek je nutno zabezpe it proti možné manipulaci nepou enými osobami - žíravý p ípravek.  
 V místech, kde se pracuje s tímto p ípravkem musí být dostupná voda (na výplach o í, omytí k že).
7.1.2 Opat ení na ochranu životního prost edí: Zabránit úniku do p dy, podzemních a povrchových vod a do kanalizace. 
7.1.3 Specifické požadavky
7.2 Skladování
7.2.1 Podmínky pro bezpe né skladování: Skladovat v p vodních dokonale uzav ených obalech v suchu p i teplot  +5 °C 
až  +25 °C, v dob e v traných skladech, mimo zdroje tepla a otev eného ohn , ho lavých látek a kyselin, odd len
 od potravin, nápoj  a krmiv. 

Ve skladovacích prostorech je nutno zajistit prost edky pro asanaci (adsorp ní materiály) a prost edky pro 
 poskytnutí  první p edléka ské pomoci (pitná voda). 
 Skladovací doba 18 m síc  ode dne výroby p i dodržení skladovacích podmínek.  
7.2.2 Množstevní limity pro skladování: není stanoveno 
7.2.3 Speciální požadavky:  -  
7.3 Specifické použití: vysoce ú inný chlorový p ípravek k velmi rychlé šokové dezinfekci bazénové vody

p i silném výskytu as
Podrobn jší informace pro aplikaci - viz katalog výrobk  nebo etiketa p ípravku.  
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 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice
8.1.1 Expozi ní limity pro pracovní prost edí
 P ípravek neobsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny sm rné limitní hodnoty expozice na pracovišti 

(Sm rnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v R  p ípustné expozi ní limity (PEL) a nejvyšší p ípustné koncentrace 
 v ovzduší pracoviš (NPK-P) (na . vlády . 361/2007 Sb., v platném zn ní). 

Upozorn ní - p i styku p ípravku s kyselinami dochází k uvol ování chloru: 
Hygienické limity látek v ovzduší pracoviš

( R)
Limitní expozi ní hodnoty na pracovišti 

(ES)
abodáktárKnidoh8P-KPNLEP

Název složky CAS Obsah
v p ípravku 

(%)

mg.m-3 Poznámka mg.m-3 Poznámka 
chlor   1,5 3  - 1,5  

8.1.2 P ípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozi ních test  podle
 vyhl. . 432/2003 Sb.: 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ru 
-     

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovník

P i manipulaci s p ípravkem je nutno zabránit vývoji prachu a zajistit  v trání, používat osobní ochranné prost edky,
dodržovat všeobecná bezpe nostní a hygienická opat ení, p i práci nejíst, nepít a nekou it. Vždy odstranit 

 kontaminovaný od v. Po práci d kladn  umýt ruce vodou a mýdlem a ošet it  repara ním krémem.
Osobní ochranné prost edky:

 a) Ochrana dýchacích cest: ochranná maska (respirátor),  pokud dochází k tvorb  prachu; v p ípad  požáru dýchací  
  p ístroj       
 b) Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice (musí vyhovovat SN EN 374)

c) Ochrana o í: ochranné brýle nebo obli ejový štít 
 d) Ochrana k že: ochranný pracovní od v
8.2.2 Omezování expozice životního prost edí

Zajistit uzavírání obal  p i skladování, manipulaci a p eprav ; skladovací prostory zabezpe it proti možným únik m
 p ípravku do okolního prost edí; pracovišt  i sklady vybavit prost edky pro sanaci náhodného úniku.  

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 
tálunarg)ívtsnepuks(delhzV

ádešavraB
Zápach  (v n urolhcophcapázýkcitsiretkarahc)

9.2 Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
21acc)l/g01(HpatondoH

Bod varu / rozmezí bodu varu  údaj není k dispozici 

Bod vzplanutí N/A

Bod ho ení N/A

Ho ohentsoval lavý - podporuje ho ení
Samozápalnost: N/A

Výbušné vlastnosti  N/A

Oxida ícíjudixoitsontsalvín
Tenze par (p i 20 °C) N/A

Hustota (p i 20 °C) cca  0,8 g/cm3

Rozpustnost ve vod (p i 20 °C)  200 g/l p i 20 °C  

Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda údaj  není k dispozici 

Viskozita N/A
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Hustota par N/A

Rychlost odpa ování N/A

9.3 Další informace
Bod tání  (rozmezí bodu tání) cca 100 °C 
Teplota vznícení N/A

N/A   neuvádí se 

10. STÁLOST A REAKTIVITA
 P ípravek je stabilní 18 m síc  p i dodržení skladovacích podmínek  (viz 7.2). 
10.1 Podmínky, kterým je t eba zabránit: zah ívání (rozklad) 
10.2 Materiály, kterých je t eba se vyvarovat:  

nebezpe í prudkých reakcí s: ho lavé materiály, kyseliny, voda, organické látky (alkoholy, kyseliny), 
 reduk ní inidla
10.3 Nebezpe né produkty rozkladu: chlor; v p ípad  požáru viz 5.1 
10.4 Další údaje: citlivý na teplo (explozivní rozklad) 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Akutní toxicita 

LD50, oráln , potkan:  850 mg/kg (RTEC) 
LD50, dermáln , králík: > 2000 mg/kg (IUCLID) 

 Specifické symptomy zjišt né v rámci pokus  se zví aty: 
 Test na podrážd ní pokožky (králík): popáleniny (IUCLID) 

11.2 Ú inky na zdraví (p íznaky expozice)
   

 Inhalace: nízké koncentrace mohou zp sobit podrážd ní sliznic, kašel, dušnost; vážn jší (dlouhodobá) expozice 
 m že zp sobit poškození vlhkých tkání a sliznic.  

Kontakt  s k ží: rozsah poškození  závisí na délce trvání kontaktu - m že zp sobit zarudnutí  až poleptání pokožky,
opakovaný kontakt m že vést k dermatitid .
Kontakt s o ima: m že zp sobit zarudnutí, bolest, zast ené vid ní, poleptání o í. Roztoky (5% vodný roztok) 

 st íknuté do oka králíka zp sobily povrchové poškození epitelu rohovky a spojivek. 
Požití: zdraví škodlivý p i požití; popáleniny v ústech, hrdle, jícnu a trávícím traktu; nebezpe í perforace jícnu a 

 žaludku.

Subchronická - chronická toxicita
Senzibilizace: údaje nejsou k dispozici
Karcinogenita: údaje nejsou k dispozici
Mutagenita: údaje nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci: údaje nejsou k dispozici

Provedení zkoušek na zví atech: P ípravek nebyl na zví atech toxikologicky testován. Je klasifikován konven ní
 výpo tovou metodou.   

11.3 Další údaje
 S p ípravkem je nutno zacházet s opatrností obvyklou p i nakládání s chemikáliemi. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 P ípravek je vysoce toxický pro vodní organismy, 
12.1 Ekotoxicita

Ekologické informace o nebezpe ných složkách:
 chlornan vápenatý

LC50, 96 h, ryby:        0,049 - 0,16 mg/l (L. macrochirus)  
EC50, 48 h, dafnie:   0,11 mg/l (Daphnia magna)
EC50, 72 h, asy: 2 mg/l ( asy)

Škodlivý ú inek vzhledem ke zm n  pH. 
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12.2 Mobilita: neuvádí se 
12.3 Perzistence a rozložitelnost: neuvádí se (anorganická látka) 
12.4 Bioakumula ní potenciál: neuvádí se 
12.5 Výsledky posouzení PBT: neuvedeno (není dosud požadována zpráva o chemické bezpe nosti) 
12.6 Jiné nep íznivé ú inky: S vodou tvo í korozívní sm si.

Další informace: Zabra te úniku p ípravku do povrchových vod, odpadních vod nebo do p dy.  

13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ 
13.1 Doporu ení pro bezpe né zacházení s odpadem (zbytky p ípravku)

Žíravý p ípravek - vždy použít osobní ochranné prost edky (viz 8.2). Vysoce toxický pro vodní organismy. Odpady  
 nutno zajistit proti únik m do okolního prost edí.
13.2 Metody odstra ování p ípravku a kontaminovaného obalu   

P ípravek (zbytky) i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu  s platnou legislativou jako nebezpe ný odpad na
míst  ur eném obcí k odstra ování nebezpe ných odpad  nebo p edat k odstran ní odborn  zp sobilé firm .

Návrh za azení odpadu (podle Katalogu odpad ):
katalogové udapdovezánudapdoolsí

16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpe né látky 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo t mito látkami zne išt né

 Uvedené údaje jsou pouze orienta ní, kone né zat íd ní odpadu provádí jeho p vodce dle vlastností odpadu v dob
 jeho vzniku (tj. kdy se p ípravek i obal stanou odpadem). 

13.3 Právní p edpisy o odpadech
 zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní
 vyhláška . 381/2001 Sb., v platném zn ní - Katalog odpad

zákon . 477/2001 Sb., o obalech, v platném zn ní
 Sm rnice Rady ze dne 15. ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS ) 

14. INFORMACE PRO P EPRAVU 
14.1 Speciální preventivní opat ení p i doprav :  - 
14.2 P epravní klasifikace pro silni ní p epravu: ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí)   

T8471:NUolsí ída:  5.1 Obalová skupina: II    
Pojmenování: CHLORNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ  
Bezpe nostní  zna ky: . 5.1 
Identifika ní íslo nebezpe nosti: 50

14.3 Další použitelné údaje:

15. INFORMACE O P EDPISECH

15.1 Ozna ení p ípravku podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní

Symbol(y)  nebezpe nosti: O, C, N 
oxidující žíravý nebezpe ný pro 

životní prost edí
R-v ty: R8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár

R22 Zdraví škodlivý p i požití 
R31 Uvol uje toxický plyn p i styku s kyselinami 

  R34 Zp sobuje poleptání 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 

S-v ty: S1/2 Uchovávejte uzam ené a mimo dosah d tí
S26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc 
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít 
S45 V p ípad  nehody, nebo necítíte-li se dob e, okamžit  vyhledejte léka skou pomoc  

  (je-li možno, ukažte toto ozna ení)   
S61 Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy 
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Další informace uvedené na ozna ení p ípravku
Obsahuje:  990 g/kg chlornan vápenatý 
Údaje požadované legislativními p edpisy  (zák. . 356/2003 Sb., zák. . 120/2002 Sb.):  

 návod k použití; první pomoc; pokyny pro zneškodn ní obalu a zbytk  p ípravku; pokyny pro skladování
Další požadavky na obal pro spot ebitele:

 1. uzáv r odolný proti otev ení d tmi
 2. hmatatelná výstraha pro nevidomé

15.2 Specifická ustanovení (omezení) vztahující se na p ípravek:  - 
15.3 Dopl ující údaje

15.4 Právní p edpisy vztahující se na p ípravek:
  Na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH); 
 sm rnice 1999/45/ES;  zákon o chemických látkách a p ípravcích a související provád cí p edpisy, zákon  
 o biocidech, zákon o ochran  ve ejného zdraví, zákon o obalech, zákon o odpadech, zákon o ovzduší a další 
 legislativní p edpisy  pro jednotlivé oblasti životního prost edí a na ochranu zdraví a bezpe nosti p i práci 

16. DALŠÍ INFORMACE 
16.1 Texty R-v t uvedených v bod  2 a 3
 R8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár  
 R22 Zdraví škodlivý p i požití 
 R31 Uvol uje toxický plyn p i styku s kyselinami 
 R34 Zp sobuje poleptání  
 R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 

16.2 Pokyny pro školení 
Pracovníci, kte í manipulují s p ípravkem musí být seznámeni s možnými riziky (žíravý p ípravek), s ochrannými

 opat eními - použitím osobních ochranných prost edk , zásadami první pomoci a pot ebnými sana ními postupy. 
 Je nutné dodržovat všeobecná bezpe nostní a hygienická opat ení pro práci s chemikáliemi. 

16.3 Doporu ená omezení použití
P ípravek by m l být používán pouze k ú elu, ke kterému je ur en (viz etiketa). 

16.4 Zdroje nejd ležit jších údaj
 bezpe nostní listy výrobc  použitých surovin, toxikologické databáze, firemní databáze, IUCLID
16.5 D vody pro revizi, zm ny bezpe nostního listu
 - legislativní zm ny - Na ízení EP a Rady  (ES) . 1907/2006 (REACH), P íloha II
 - všeobecná aktualizace dat   

16.6 Bezpe nostní list zpracoval: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., Obchodn -výrobní zastoupení M lník,
 úsek výzkumu a vývoje 

16.7 Upozorn ní
 Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany  
 životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností výrobce a jsou  
 v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametr m p ípravku  
 a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. 


