PodGUARD

Bezpečnostní list
podle na ízení ĚESě č. 1ř07/2006 ĚREůCHě ve zm ní na ízení ĚEUě 2015/Ř30
Datum vydání: 12.4.2017

Datum revize: 12.4.2017

Verze: 1.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.

Identifikátor výrobku

Forma výrobku

: Sm si

Název výrobku

: PodGUARD

Skupina výrobk

: Obchodní označení výrobku

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití

: Profesionální použití

Spec. pr myslového/profesionálního použití

: Pouze pro profesionální použití

Použití látky nebo sm si

: hnojiva

1.2.2.

Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
SDP
1 Rue Quesnay
02000 LAON - France
T +33 (0)3 23 80 10 18 - F +33 (0)3 23 80 21 66
fds@s-d-p.fr - www.s-d-p.fr
1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Země

Organizace/společnost

Adresa

Czech republic

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 1
128 00 Praha 2

Clinic For Occupational Medicine, 1st
Medical Faculty, Charles University

Telefonní číslo pro
naléhavé situace
+42 2 2491 9293
+42 2 2491 5402

Komentář

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi: SDS < 2015 : #
Neklasifikováno
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku
Není nutné nijak označovat

2.3.

Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.

Látky

Není vyžadováno.
3.2.

Směsi

Tato sm s neobsazuje žádné látky, které je t eba povinn uvád t podle čl. 3.2 p ílohy II sm rnice REůCH

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.

Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné

: Necítíte-li se dob e, vyhledejte léka skou pomoc Ěpokud možno ukažte léka i etiketu z výrobkuě.

První pomoc p i vdechnutí

: P i obtížném dýchání p eneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.

První pomoc p i kontaktu s k ží

: P I STYKU S K ŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
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První pomoc p i kontaktu s okem

: P I ZůSůŽENÍ OČÍ: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc p i požití

: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.

4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
4.3.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prost edky
5.2.

: Oxid uhličitý. Vodní mlha.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru

: Nepoužije se Ěvodný neho lavý výrobekě.

V p ípad požáru vznikají nebezpečné
rozkladné produkty

: Nevdechujte kou z požáru nebo výpary z rozkladu.

5.3.

Pokyny pro hasiče

Opat ení pro hašení požáru

: Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prost edí.

Ochrana p i hašení požáru

: Nevstupujte do místa požáru bez ádného ochranného vybavení, včetn ochrany dýchacího
ústrojí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Ochranné prost edky

: Pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle.

Plány pro p ípad nouze

: Evakuujte nepot ebné pracovníky. Zajist te dostatečné v trání. Vyznačte nebezpečnou oblast.

6.1.2.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prost edky
6.2.

: Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace.
6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zp soby čišt ní
6.4.

: Rozlitou tekutinu nechte vst ebat do inertního absorbujícího materiálu. Tento materiál a nádoba
od n j musejí být likvidovány bezpečným zp sobem v souladu s platnými místními p edpisy.

Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly (8, 13).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

Opat ení pro bezpečné zacházení

: P i používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani neku te. Zajist te dobré v trání na pracovišti.

Hygienická opat ení

: P ed jídlem, pitím nebo kou ením, a než opustíte pracovišt , umyjte si ruce a další vystavené
části t la vodou s jemným mýdlem.

7.2.

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

Skladovací podmínky

: Chraňte p ed zmrazením Ězamezte zmrznutí b hem skladováníě.

Informace o společném skladování

: Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv.

Skladovací prostory

: Nádoby uchovávejte t sn uzav ené na chladném, dob e v traném míst .

Zvláštní pravidla na obale

: Uchovávejte v p vodní nádob .

7.3.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.

Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2.

Omezování expozice

Osobní ochranné pomůcky:
Ochranné rukavice. Ochranné brýle. Nedostatečné v trání: opot ebení ochrana dýchacích cest.
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Materiály pro ochranný oděv:
Noste vhodné pracovní oblečení
Ochrana rukou:
Výb r správných rukavic je rozhodnutí, které závisí nejen na typu materiálu, ale také na dalších znacích kvality, které se u jednotlivých výrobc liší.
Používejte vhodné ochranné rukavice. Nitrilový kaučuk. Ěv souladu s EN 374ě
Ochrana očí:
Protichemické brýle nebo obličejový štít. Ěv souladu s EN 166)
Ochrana cest dýchacích:
V p ípad nedostatečného v trání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest

Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Nevypoušt jte do životního prost edí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

: Kapalina

Vzhled

: Kapalina.

Barva

: b lavý.

Zápach

: Nejsou dostupné žádné údaje

Práh zápachu

: Nejsou dostupné žádné údaje

pH

: 5,1 (4,9 - 5,3)

Relativní rychlost odpa ování Ěbutylacetátem=1ě : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota tuhnutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod vzplanutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota rozkladu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Ho lavost Ěpevné látky, plyny)

: Není vyžadováno.

Tlak páry

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota par p i 20 °C

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota

: 1,04 (1 - 1,1) (20-25°C)

Rozpustnost

: Rozpustné ve vod .

Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, dynamická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Výbušnost

: Není vyžadováno.

Oxidační vlastnosti

: Není vyžadováno.

Omezené množství

: Nejsou dostupné žádné údaje

9.2.

Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.

Reaktivita

Výrobek je stabilní.
10.2.

Chemická stabilita

Je-li s výrobkem nakládáno a je-li skladován v b žných podmínkách, je stabilní.
10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
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10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte p ed mrazem.
10.5.

Neslučitelné materiály

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita (orální)

: Neklasifikováno

ůkutní toxicita Ěpokožkaě

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno

PodGUARD
LD50, oráln , potkan

> 8000 mg/kg (krysa)

žíravost/dráždivost pro k ži

: Neklasifikováno

Doplňkové informace

: Časté a dlouhodobý kontakt m že zp sobit mírné podrážd ní.

Vážné poškození očí / podrážd ní očí

: Neklasifikováno

Doplňkové informace

: Časté a dlouhodobý kontakt m že zp sobit mírné podrážd ní.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
k že

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neklasifikováno

Karcinogenita

: Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost p i vdechnutí

: Neklasifikováno

pH: 5,1 (4,9 - 5,3)

pH: 5,1 (4,9 - 5,3)

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.

Toxicita

Akutní vodní toxicita

: Neklasifikováno

Chronická vodní toxicita

: Neklasifikováno

PodGUARD
LC50 jiné vodní organismy 1
12.2.

> 100 mg/l

Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.3.

Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4.

Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.

Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.

Metody nakládání s odpady

Místní p edpisy Ěo odpaduě

: Likvidace musí být v souladu s ú edními p edpisy.

Doporučení pro likvidaci odpadních vod

: Nevylévejte do kanalizace ani do p írody.

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu

: Zneškodn ní odpadu podle místních a / nebo národních p edpis .
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s p edpisy ůDR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
UN číslo
Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

14.2.
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Není vyžadováno.
Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Není vyžadováno.
Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

14.4.
Obalová skupina
Není vyžadováno.
Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Není vyžadováno.

Nebezpečný pro životní
prost edí : Žádná

Nebezpečný pro životní
prost edí : Žádná

Nebezpečný pro životní
prost edí : Žádná

14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní
Nebezpečný pro životní
prost edí : Žádná
prost edí : Žádná
Zp sobuje znečišt ní
mo ské vody : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje
- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Vnitrozemská lodní doprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Železniční přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
14.7.

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Není vyžadováno.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.

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

15.1.1.

Předpisy EU

Neobsahuje látky, na n ž se vztahují omezení podle p ílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro p ípadné zahrnutí do p ílohy XIV na ízení REůCH
Neobsahuje látky za azené do P ílohy XIV REůCH
Další informace, omezení, zákazy a p edpisy
15.1.2.

: Pouze pro profesionální použití.

Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2.

Posouzení chemické bezpečnosti

Ze strany dodavatele nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti dané látky nebo sm si.

ODDÍL 16: Další informace
Zkratky a akronymy:
ADN
Evropská dohoda o mezinárodní p eprav nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách
ADR
Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav nebezpečného zboží
CLP
Na ízení o klasifikaci, označování a balení; na ízení ĚESě č. 1272/200Ř
SDS
Bezpečnostní list
IATA
Mezinárodní sdružení leteckých dopravc
REACH
Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Na ízení ĚESě č. 1ř07/2006
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RID
PBT
vPvB

ád pro mezinárodní železniční p epravu nebezpečných v cí
Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních

Doporučení ke školení

: B žné používání tohoto výrobku zahrnuje používání v souladu s pokyny uvedenými na obalu.

Další informace

: OMEZENÍ ODPOV DNOSTI Informace uvád né v tomto bezpečnostním listu byly získány ze
zdroj , které považujeme za spolehlivé. P esto jsou poskytovány bez jakékoli výslovné nebo i
mlčky p edpokládané záruky za jejich správnost.

bezpečnostní list Ědle P ílohy II REůCHě
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku
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