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Oddíl な┺ Identifikace směsi a společnosti【podniku 

な┻な )dentifikátor výrobku┺ 
Název┺ Síran :elezitý ‒ PIX 113 (prefloc) 

Popis směsi┺ Směs síranu :elezitého a vody┻ 
な┻に Příslušná určená pou:ití látky nebo směsi a nedoporučená pou:ití┺  
Určená pou:ití: Úprava pitných a průmyslových vod┸ čištění všech druhů odpadních vod┻ Určeno pro průmyslové pou:ití┻ 
Nedoporučená pou:ití┺ Doporučuje se pou:ívat jen pro navr:ený způsob pou:ití┻ 
な┻ぬ Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu┺ 
Následný u:ivatel┸ distributor┺ 
VIA-REK, a.s. 

Ol┻ Bla:ka なねの┸ はばひ どに Rájec-Jestřebí┸ CR )ČO┺ ねひねのどひのは 

Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955) 

Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933) 

email: expedice@via-rek.cz  

な┻ね Telefonní číslo pro naléhavé situace┺ Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 ゅにね hod┻ denněょ Na Bojišti な┸ 
128 08 Praha 2 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi┺ 
Celková klasifikace směsi┺ Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení なにばに【にどどぱ【ES┻ 
Klasifikace podle nařízení ゅESょ č┻ のはぴは【はねねふ ゅCLPょ┺ 
Skin Irrit. 2; H315 

Acute Tox. 4; H302 

Eye Dam.1; H318 

Met. Corr. 1; H290 

Nebezpečné účinky na zdraví┺ Drá:dí ků:i┻ Zdraví škodlivý při po:ití┻ Způsobuje vá:né poškození očí┻ 
Nebezpečné účinky na :ivotní prostředí┺ Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí┻ 
Fyzikálně-chemické účinky┺ Mů:e být korozivní pro kovy┻ Plný text všech klasifikací a (-vět je uveden v oddíle なは┻ 
に┻に Prvky označení┺ 
Označení podle nařízení ゅESょ č┻ のはぴは【はねねふ ゅCLPょ┺  
Piktogramy: 

 

 

 

 

 

 

Signální slovo┺ nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti:  (にひど Mů:e být korozivní pro kovy┻ (ぬどに Zdraví škodlivý při po:ití┻ (ぬなの Drá:dí ků:i┻ (ぬなぱ Způsobuje vá:né poškození očí┻ 

mailto:expedice@via-rek.cz
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Pokyny pro bezpečné zacházení:  Pにぬね Uchovávejte pouze v původním balení┻ 
P270 Při pou:ívání tohoto výrobku nejezte┸ nepijte ani nekuřte┻ Pにぱど Pou:ívejte ochranné rukavice【ochranný oděv【ochranné brýle【obličejový štít. PぬどのギPぬのなギPぬぬぱ PŘ) ZASAŽENÍ OČÍ┺ Několik minut opatrně vyplachujte vodou┻ Vyjměte kontaktní čočky┸ jsou-li nasazeny┸ a pokud je lze vyjmout snadno┻ Pokračujte ve vyplachování┻ 
に┻ぬ Další nebezpečnost┺ Směs ani její slo:ky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB┸ nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu X)V nařízení REAC(┻  
Oddíl 3: Slo:ení【informace o slo:kách 

3.2 Směsi: Směs tvoří vodný roztok anorganické soli┻ 
Chemický 

název┺ 
Registrační 

Číslo REACH: 
Číslo CAS┺ Číslo ES 

(EINECS): 

Koncentrace 

(obsah v látce 
nebo směsi 

v %): 

Klasifikace podle 

Nařízení ゅESょ なにばに【にどどぱ┹  

Síran :elezitý*) 

01-2119513202-

59-XXXX 
10028-22-5 233-072-9 40 - 43 

Acute Tox. 4; H302 

Eye Dam. 1; H318 

Skin Irrit. 2; H315 Úplné znění ( vět viz bod なは┻ 
*) Vodné roztoky síranu :elezitého jsou klasifikovány jako Met┻ Corr. 1; H290. 

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 

ね┻な Popis první pomoci┺  
Všeobecné pokyny┺  
V případě nutnosti uka:te tento bezpečnostní list lékaři. Ve všech případech zajistit posti:enému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení┻ V případě pochybností┸ nebo pokud symptomy přetrvávají┸ vyhledat lékařskou pomoc┸ při zasa:ení očí v:dy┻ Posti:enému v bezvědomí nikdy nic nepodávat┻ Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích┻ 
Při vdechnutí┺  Přerušit expozici┸ dopravit posti:eného na čerstvý vzduch┻ V případě bezvědomí zahajte resuscitaci ゅumělé dýchání┸ masá: srdceょ a přivolejte lékařskou pomoc┻ 
Při styku s ků:í┺  Odstranit kontaminovaný oděv a důkladně omýt vodou ゅnejlépe vla:nouょ a mýdlem┻ Nepou:ívat rozpouštědla ani ředidla┻ Pokud potí:e přetrvávají┸ vyhledat lékařskou pomoc┻ 
Při styku s očima┺  Vyplachovat mírným proudem vody alespoň なの minut┻ Dr:te přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku┻ V případě┸ :e posti:ený nosí kontaktní čočky┸ vyjměte je před vyplachováním očí┸ 
jde-li to snadno┻ Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.  

Při po:ití┺  Vypláchněte ústa vodou┸ dejte pít vodu┸ pokud mo:no studenou┸ zvracení nevyvolávejte┻ Zvrací-li posti:ený sám┸ zajistěte stabilizovanou polohu a dohled do příjezdu lékaře┻ 
ね┻に Nejdůle:itější akutní a opo:děné symptomy a účinky┺  
Nejzáva:nější nepříznivé účinky na zdraví člověka při pou:ívání směsi: Způsobuje poleptání┻  
Inhalace: Poleptání sliznic.  

Kontakt s ků:í┺ Silně drá:dí┸ a: leptá┻  
Kontakt s očima: Oči silně drá:dí┸ a: leptá┸ nebezpečí jejich poškození. Po:ití┺ Při po:ití mů:e vyvolat nevolnost┸ bolesti břicha a průjmy┸ poleptání gastrointestinálního traktu┻ 
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ね┻ぬ Pokyn týkající se okam:ité lékařské pomoci a zvláštního ošetření┺ Lékařské ošetření zajistit při po:ití a zasa:ení očí┻ Nejsou antidota┸ symptomatická léčba┻ 
Oddíl 5: Opatření pro hašení po:áru 

5.1 Hasiva: 

Vhodná hasiva┺ Nehořlavý┻ Pou:ívejte prostředky vyhovující okolnímu prostředí a okolním materiálům. 

Nevhodná hasiva┺ Silný vodní proud┻ 
の┻に Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi┺  
Zahříváním nad teplotu rozkladu se uvolňují toxické plyny oxidy síry SOx. 

5.ぬ Pokyny pro hasiče┺  Pou:ívejte samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. 

Další údaje┺ Zabránit úniku do kanalizace a povrchových vod┻ 
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 

は┻な Opatření na ochranu osob┸ ochranné prostředky a nouzové postupy┺  Nepřipustit volný pohyb osob v místě úniku┻ Zabraňte kontaktu s poko:kou┸ očima a oděvem. Pou:ívejte vhodné ochranné oděvy.  

は┻に Opatření na ochranu :ivotního prostředí┺  Zabránit dalšímu úniku produktu┻ Nedovolte┸ aby výrobek uniknul do kanalizace a :ivotního prostředí┻ 
Pokud tomu nelze zabránit┸ informovat okam:itě příslušné úřady ゅpolicii a hasičeょ┻ 
は┻ぬ Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění┺  
Půda: Podle mno:ství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpat ゅvelké únikyょ┸ nebo při malých únicích absorbovat vhodným absorpčním materiálem ゅvermikulit┸ suchý písekょ┸ shromá:dit do označených uzavíratelných nádob a zlikvidovat podle b┻ なぬ┻ Zbytky smývejte velkým mno:stvím vody┸ 
je-li mo:no, neutralizujte vápnem nebo práškovým vápencem┻ Následně likvidujte jako nebezpečný 

odpad v souladu s platnými předpisy. 

Voda: Informujte policii a hasiče. 

Je-li poškozen obal┸ přemístěte obsah do obalu nového┸ nepoškozeného a řádně znovu označte┻ 
は┻ね Odkaz na jiné oddíly┺ Ostatní viz body 7, 8, 13.        

Oddíl 7: Zacházení a skladování 
ば┻な Opatření pro bezpečné zacházení┺  Pou:ívat osobní ochranné pomůcky ゅviz oddíl ぱょ┻ Zabraňte tvorbě aerosolu┻ Zajistit pitnou vodu pro poskytnutí první pomoci┻ Při znečištění zajistit vyčištění ochranných pomůcek před další prací┻ Při práci nejezte┸ nepijte a nekuřte┻ Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odlo:te znečištěné ochranné pomůcky┻ Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem┸ osprchujte se┻ Pou:ijte ochranný krém┻ 
ば┻に Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladovat v původních těsně uzavřených obalech na suchém┸ chladném a dobře větraném místě┻ Chránit před mrazem┻ Neskladovat společně s alkáliemi┻ Korozívní pro kovy. Neskladovat v blízkosti potravin┸ nápojů a krmiv. Stabilita při skladování ス なに měsíců při teplotě > 0ソC. 

Vhodný materiál pro balení a skladování┺ plast (PE, PVC, PPょ┸ sklolaminát, vyztu:ený polyester; vrstvy epoxidu┸ titanu nebo pogumu na betonové nebo :elezné konstrukci┹ legované oceli. 

Nevhodné materiály: barevné kovy┸ :eleza┸ alkálie a oxidační činidla. 

ば┻ぬ Specifické konečné【specifická konečná pou:ití┺   Úprava vod. 

Oddíl 8: Omezování expozice【osobní ochranné prostředky 

ぱ┻な Kontrolní parametry┺  
8.1.1 Expoziční limity podle naUízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znEní 
Nejsou stanoveny. 
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8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC 
DNEL 

 Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ SヮﾗデギWHｷデWﾉY 

Cesta 

expozice 

Aﾆ┌デﾐｹ 
┎Lｷﾐﾆ┞ 
ﾏｹゲデﾐｹ 

Aﾆ┌デﾐｹ 
┎Lｷﾐﾆ┞ 

ゲ┞ゲデYﾏﾗ┗Y 

CｴヴﾗﾐｷIﾆY 
┎Lｷﾐﾆ┞ 
ﾏｹゲデﾐｹ 

CｴヴﾗﾐｷIﾆY 
┎Lｷﾐﾆ┞ 

ゲ┞ゲデYﾏﾗ┗Y 

Aﾆ┌デﾐｹ 
┎Lｷﾐﾆ┞ 
ﾏｹゲデﾐｹ 

Aﾆ┌デﾐｹ 
┎Lｷﾐﾆ┞ 

ゲ┞ゲデYﾏﾗ┗Y 

CｴヴﾗﾐｷIﾆY 
┎Lｷﾐﾆ┞ 
ﾏｹゲデﾐｹ 

CｴヴﾗﾐｷIﾆY 
┎Lｷﾐﾆ┞ 

ゲ┞ゲデYﾏﾗ┗Y 

PWヴﾗヴ=ﾉﾐｹ  ii) ii) 20 

mg/kg/den 

0,28 mg/kg 

bw/den 

Iﾐｴ;ﾉ;Lﾐｹ ii) ii) ii) ii) ii) ii) ii) ii) 

DWヴﾏ=ﾉﾐｹ ii) ii) ii) 2,8 

mg/kg/den 

ii) ii) ii) 1,4 mg/kg /den 

K;┥SY ヮﾗﾉｹLﾆﾗ H┞ ﾏ[ﾉﾗ ﾗHゲ;ｴﾗ┗;デ ﾃWSﾐ┌ ┣ デ[Iｴデﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹぎ ｷぶ ｴﾗSﾐﾗデ┌ ; ﾃWSﾐﾗデﾆ┌ DNELき ｷｷぶ┣ﾃｷジデ[ﾐ; ﾐWHW┣ヮWLﾐﾗゲデが ;┗ジ;ﾆ DNEL ﾐWﾐｹ 
k dispozici; iii) expozice se nWﾗLWﾆ=┗=き ｷ┗ぶ ﾐWHW┣ヮWLﾐﾗゲデ ﾐWH┞ﾉ; ┣ﾃｷジデ[ﾐ; 

 

PNEC: Sladká 

voda 

Mořská 

voda 

Přerušované uvolňování Čistírny odpadních vod 
(STP) 

Sladkovodní 
sediment 

Mořský 
sediment 

Půda Potravní  řetězec 

- - - 500 mg/l 49,5 mg/kg 49,5 

mg/kg 

55,5 

mg/kg 

- 

ぱ┻に Omezování expozice┺  Ventilace┸ odsávání par u zdroje┻ Při zacházení s výrobkem by měla být pracovní plocha a metody navr:eny tak┸ aby bylo zabráněno přímému kontaktu s výrobkem a byla vyloučena mo:nost postříkání┻ Dodr:ujte obecné hygienické a bezpečnostní zásady┻ 
ふ┻は┻の Vhodná technická opatření┺  
Zajistit dostatečné větrání┻ Ujistěte se┸ :e se nachází v blízkosti pracoviště zařízení pro výplach očí 
a bezpečnostní sprcha┻ 
8.2.2 Omezování expozice pracovníků┺ Při práci nejíst┸ nepít a nekouřit┻ Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se┻ Pou:ít ochranný krém┻ 
Ochrana dýchacích cest┺ při tvorbě aerosolu nebo vysoké teplotě polomaska nebo ochranná maska 

s filtrem proti kyselým parám 

Ochrana rukou: chemicky odolné rukavice ゅguma┸ PVC┸ ne ko:enéょ 

Ochrana ků:e┺ pracovní oděv ゅnapř┻ keprový oblekょ┸ ochranná obuv┸ čepice 

Ochrana očí┺ těsné ochranné brýle při mo:nosti rozstřiku. Přípravky pro vypláchnutí očí┻ 
8.2.3 Omezování expozice :ivotního prostředí:  Zabránit úniku směsi do slo:ek :ivotního prostředí┻ Dodr:et emisní limity┻ 
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
ひ┻な )nformace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech┺ Skupenství ゅpři にどソCょ┺ Kapalina (roztok) 

Barva: hnědá Zápach ゅvůněょ┺ Slabě kyselý (odnota p( ゅpři にどソCょ┺ < 1 (Přibli:ně ど┸ね v koncentrovaném ねぬ ガ roztokuょ 

Bod varu: 100 ‒ などの ソC 

Bod tání【bod tuhnutí: -30ソC Tepelný rozklad┺ ぬなの ソC (ořlavost┺ Data neudána 
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Výbušné vlastnosti┺ Data neudána Meze výbušnosti┺ horní mez ゅガ obj┻ょ┺ Není výbušný 

                                dolní mez ゅガ obj┻ょ┺ Není výbušný Oxidační vlastnosti┺ Data neudána Tenze par ゅpři にどソCょ┺ Data neudána (ustota ゅpři にどソCょ┺ 1,40 ‒ 1,51 g/cm3 Rozpustnost ゅpři にどソCょ┺  Rozpustnost ve vodě┺ Úplně rozpustný Rozdělovací koeficient n-

oktanol/voda:  

log Pow: < < 3 

Viskozita: 30 mPa.s (20 ソC) 

170 -190 mPa.s (-10 ソC) 

ひ┻に Další informace: Při -ぬどソC mů:e krystalizovat┻ 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita: Výrobek je za bě:ných podmínek manipulace a pou:ití stabilní┻ Reaguje se zásadami┻ 
など┻に Chemická stabilita┺ Výrobek je za bě:ných podmínek manipulace a pou:ití stabilní┻ 
など┻ぬ Mo:nost nebezpečných reakcí┺ Tepelný rozklad ぬなのソC┻ 
など┻ね Podmínky┸ kterým je třeba zabránit┺ Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. 
など┻の Neslučitelné materiály┺ Kovy bez antikorozní ochrany┸ ゅnapř┻ hliník┸ měď┸ :elezoょ┸ alkálie a 

oxidační činidla, silné zásady┸ nelegovaná ocel┸ galvanizované povrchy┸ látky nekompatibilní s vodou┻ 
など┻は Nebezpečné produkty rozkladu: Při tepelném rozkladu je mo:né uvolnění SOx plynů. Tepelný 
rozklad při ぬなのソC┻ 
Oddíl 11: Toxikologické informace 

なな┻な )nformace o toxikologických účincích┺ 
a) Akutní toxicita┺  

Orálně:  LD50,potkan, 300 ‒ 2000 mg/kg 1398 - ゅvýpočet - Acute Tox. 4) ゅsíran :elezitý┸  
   registrace REACH), 601) 

Dermálně:  LD50, potkan nebo králík, > 2000 mg/kg ‒ (jako Síran :elezitý, odhad). 

b)8íravost【 drá:divost pro ků:i┺ 
Směs je klasifikována jako drá:divá pro ků:i┻ Síran :elezitý┺ test OECD Guideline ねどね ゅkrálíkょ - není drá:divý pro ků:i┻ Ve vodě je drá:divý pro ků:i v důsledku nízkého p(┻ 
c) Vá:né poškození očí【podrá:dění očí:  
Směs je klasifikována jako vá:ně poškozující oči┻ Síran :elezitý┺ OECD Guideline ねどの ゅkrálíkょ - vá:ně poškozuje oči┻ 
d) Senzibilizace dýchacích cest【senzibilizace ků:e:  Pro výrobek nestanovena┸ není pravděpodobná. 

e) Mutagenita v zárodečných buňkách┺  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

f) Karcinogenita:  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
g) Toxicita pro reprodukci:  Výrobek není toxický pro reprodukci. Síran :elezitý┺ NOAEL (potkan) - >500 mg/kg 

h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
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i) Toxicita pro specifické cílové orgány -  opakovaná expozice:  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
 Síran :elezitý┺  NOAEL ゅpotkan┸ orálně┸ samecょ - 277 mg/kg NOAEL ゅpotkan┸ orálně┸ samiceょ - 314 mg/kgh) 

jょ Nebezpečí při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
k) Zkušenosti u člověka: Výrobek je klasifikován jako :íravý pro jeho nízké p(┻ 
Oddíl 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita: Poznámka┺ Data jsou prezentována na základě toxikologických vlastností slo:ek obsa:ených ve výrobku nad なガ hmotnostní┻ 
Ryby: data pro směs nejsou k dispozici 

LC50, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: > 100 mg/l ‒ (jako Síran :elezitý) / いpstruh duhovýう NOEC┸ ひど dní┻┸ Oncorhynchus kisutch┺ ス なmg【l ‒ (jako Síran :elezitý) / [losos Coho] 

Korýši┺ data pro směs nejsou k dispozici ECのど┸ ねぱ hod┻┸ (rotnatka velká ゅDaphnia Magnaょ┺ ぱに┸ぱ mg【l - síran :elezitý 

NOEC, 21 d., Hrotnatka velká ゅDaphnia Magnaょ┺ スな mg【l - síran :elezitý 

Řasy┺  data pro směs nejsou k dispozici 
なに┻に Perzistence a rozlo:itelnost┺ Metody pro stanovení nejsou aplikovatelné pro anorganické látky. 

なに┻ぬ Bioakumulační potenciál┺ Není┻ Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: log Pow: < < 3. 

12.4 Mobilita: Výrobek je ve vodě úplně rozpustný při にどソC. 

なに┻の Výsledky posouzení PBT a vPvB┺ Tento výrobek neobsahuje látku pova:ovanou za perzistentní┸ 
bioakumulační a toxickou ゅPBTょ ani ゅvPvBょ┻ 
なに┻は Jiné nepříznivé účinky┺ Výrobek je anorganická látka pou:ívaná pro čištění a úpravu vod┻ Ve vodě hydrolyzuje za tvorby hydroxidu :eleza v rozmezí p( の-7. Působením této reakce se pH ve vodě sni:uje┻ 
Jsou-li přítomny fosfáty┸ mů:e dojít ke vzniku :elezo-fosfátových komplexů. Výrobek je určen pro krátkodobý styk s pitnou vodou v souladu s ustanoveními Vyhlášky č. 409/2005 MZd, dle す などぱ odst┻ な zákona č. 258/2000 Sb. 

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
なぬ┻な Metody nakládání s odpady┺ 
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů ゅnapř┻ neutralizovat vápnem┸ pak ve spalovně nebezpečných odpadů nebo zabezpečené skládceょ┻ Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat┻ Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace┿ Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu┻ Mo:ný kód odpadu どは どぬ なね┻ 
Fyzikální【chemické vlastnosti┸ které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: Nejsou známy┻ 
Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace┺ 
Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! 

Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: 

Nejsou známy┻ 
Právní předpisy o odpadech: Směrnice にどどぱ【ひぱ【ES Zákon なぱの【にどどな Sb┻┸ o odpadech┸ v platném znění Vyhláška MŽP a MZd ぬばは【にどどな Sb┻┸ o hodnocení nebezpečných odpadů┸ v platném znění Vyhláška MŽP ぬぱな【にどどな Sb┻┸ Katalog odpadů┸ v platném znění Vyhláška MŽP ぬぱぬ【にどどな Sb┻┸ o podrobnostech nakládání s odpady┸ v platném znění 
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Oddíl 14: )nformace pro přepravu 

Klasifikace podle ADR/RID 

14.1 UN číslo: 3264 

なね┻に Nále:itý název OSN pro zásilku: LÁTKA ŽÍRAVÁ┸ KAPALNÁ┸ KYSELÁ┸ ANORGAN)CKÁ┸ J┻N┻ ゅSÍRAN ŽELEZ)T8ょ 

なね┻ぬ Třída【třídy nebezpečnosti pro přepravu┺ 8 Klasifikační kód┺ C1 )dentifikační číslo nebezpečnosti ゅKemlerův kódょ┺ 80 Omezení pro tunely┺ E Bezpečnostní značka┺                                                                  

 
なね┻ね Obalová skupina: III 

なね┻の Nebezpečnost pro :ivotní prostředí┺ ne 

なね┻は Zvláštní bezpečnostní opatření pro u:ivatele┺ data neudána 

なね┻ば (romadná přeprava podle úmluvy )) MARPOLばぬ【ばぱ a předpisu )BC┺ data neudána 

Další pou:itelné údaje┺ Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečné zbo:í proto:e je mírně korozívní 
pro kovy. 

Oddíl 15: )nformace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti┸ zdraví a :ivotního prostředí【specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi┺ Nařízení REAC(┺ Nařízení Evropského parlamentu a Rady ゅESょ č┻ なひどば【にどどは o registraci┸ hodnocení┸ povolování a omezování chemických látek v platném znění┻ Nařízení EK ぱぬど【にどなの Nařízení CLP┺ Nařízení Evropského parlamentu a Rady ゅESょ č┻ なにばに【にどどぱ o klasifikaci┸ označování 
a balení látek a směsí v platném znění┻ Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo :ivotního prostředí┺ Zákon č┻ ぬのど【にどなな Sb┻ o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů┸ 
ve znění pozdějších předpisů┻ Zákon o odpadech v platném znění┻ Nařízení vlády ぬはな【にどどば Sb┻┸ kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění 
 

OCHRANA OSOB:  Zákoník práce┸ Zákon o ochraně veřejného zdraví┸ Vyhláška┸ kterou se stanoví hygienické limity chemických┸ fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb, Vyhláška┸ kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií┸ limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů┸ podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a nále:itosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, Nařízení vlády┸ kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ┺  Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o vodách. 

なの┻に Posouzení chemické bezpečnosti┺ Data neudána┻ Je k dispozici pro slo:ky┻ 
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Oddíl 16: Další informace 

Úplné znění (-vět: (ぬどに Zdraví škodlivý při po:ití. (ぬなの Drá:dí ků:i. 
H318 Způsobuje vá:né poškození očí. (にひど Mů:e být korozivní pro kovy┻ 
 

Klíč nebo legenda ke zkratkám Acute Tox┻ ね akutní toxicita┸ kat┻ ね Eye Dam┻ な vá:né poškození očí┸ kat┻ な Met┻ Corr┻ な látka nebo směs korozivní pro kovy┸ kat┻ な Skin )rrit┻ に drá:divý pro ků:i┸ kat┻ に DNEL Derived No Effect Level ゅodvozená koncentrace látky┸ při které nedochází k nepříznivým účinkůmょ 

PNEC Predicted No Effect Concentration ゅodhad koncentrace látky┸ při které nedochází k nepříznivým účinkůmょ NOAEL nejvyšší úroveň expozice┸ při které je ještě není pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou 

NOEC koncentrace bez pozorovaného účinku PEL přípustný expoziční limit┸ dlouhodobý ゅぱ hodょ 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace┸ krátkodobý limit CLP nařízení č┻ なにばに【にどどぱ【EC REAC( nařízení č なひどば【にどどは【EC PBT látka perzistentní┸ bioakumulující se a toxická zároveň vPvB látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se 

 

POKYNY PRO ŠKOLENÍ: Pracovníci┸ kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami┸ musí být v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek┸ se způsoby jak s nimi zacházet┸ s ochrannými opatřeními┸ se zásadami první 
pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií┻ Osoba┸ která nakládá s tímto chemickým produktem┸ musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu┻ Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR【R)D┻ 
 

Doporučená omezení pou:ití┺ Látka by neměla být pou:ita pro :ádný jiný účel┸ ne: pro který je určena┻ Proto:e specifické podmínky pou:ití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele┸ je odpovědností u:ivatele┸ aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením┻ Bezpečnostní informace popisují výrobek 

z hlediska bezpečnostního a nemohou být pova:ovány za technické informace o výrobku┻ 
 ZDROJE NEJD0LEŽ)TĚJŠÍC( ÚDAJ0 PŘ) SESTAVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ(O L)STU: Bezpečnostní list výrobce┸ databáze MEDEKR. 
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Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a ochrany :ivotního prostředí┻ Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností 
a jsou v souladu s platnými právními předpisy┻ Nemohou být pova:ovány za záruku vhodnosti 
a pou:itelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci┻ 
 

Revize 1.0: Nová klasifikace a doplnění hodnot DNEL a PNEC síranu :elezitého dle registrační 
dokumentace. 

Revize 2.0: Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce┸  aktualizace dle 830/2015* * * 

 

 



1. Stru�ný název scéná�e expozice: ES 4; Flokulant nebo koagulant pro úpravu vody a �išt�ní odpadních vod - síran železitý 

 Hlavní skupiny uživatel�: SU 3: Pr�myslová použití: použití látek v nesmíšené form� nebo v p�ípravcích, 
v pr�myslových za�ízeních. 

 Oblasti použití: SU 22, SU 8, SU 10, SU 23, SU 24: Profesionální použití: ve�ejná sféra (administrativa, 
školství, zábavní pr�mysl, služby, �emeslníci), výroba t�žkých, velkoobjemových 
chemických látek (v�etn� ropných výrobk�), formulace (sm�šování) p�ípravk� a/nebo jejich 
nové balení (krom� slitin), dodávky elekt�iny, páry, plynu, vody a �išt�ní odpadních vod, 
v�decký výzkum a vývoj. 

 Kategorie procesu: PROC1: Použití v rámci uzav�eného výrobního procesu, expozice nepravd�podobná. 
PROC2: Použití v rámci nep�etržitého uzav�eného výrobního procesu s p�íležitostn� 

kontrolovanou expozicí (nap�. odb�r vzork�).  
PROC3: Použití v rámci uzav�eného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s v�tší možností expozice. 
PROC5: Míchání nebo sm�šování v dávkových výrobních procesech p�i formulaci p�ípravk� a 

p�edm�t� (více stádií a/nebo významný kontakt). 
PROC8a: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých 

kontejner� v nespecializovaných za�ízeních. 
PROC8b: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých 

kontejner� ve specializovaných za�ízeních. 
PROC9: P�eprava látky nebo p�ípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, v�etn� 

odvažování). 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.    

 Kategorie uvol�ování do životního 
prost�edí: 

ERC1, ERC2, ERC5, ERC8c, ERC8f: Výroba látek, formulace p�ípravk�, pr�myslové 
použití, p�i n�mž se látka stává sou�ástí základní hmoty p�edm�tu nebo jeho povrchu. Velmi 
rozší�ené použití ve vnit�ních prostorách, p�i n�mž se látka stává sou�ástí základní hmoty 
p�edm�tu nebo jeho povrch. Velmi rozší�ené použití ve venkovních prostorách, p�i n�mž se 
látka stává sou�ástí základní hmoty p�edm�tu nebo jeho povrchu. 

2.1 Scéná� p�ispívající k �ízení expozice v pracovním prost�edí, pokud jde o: ERC1, ERC2, ERC5, ERC8c, ERC8f: Výroba látek; 
formulace p�ípravk�; pr�myslové použití, p�i n�mž se látka stává sou�ástí základní hmoty p�edm�tu nebo jeho povrchu; velmi 
rozší�ené použití ve vnit�ních prostorách, p�i n�mž se látka stává sou�ástí základní hmoty p�edm�tu nebo jeho povrchu; velmi 
rozší�ené použití ve venkovních prostorách, p�i n�mž se látka stává sou�ástí základní hmoty p�edm�tu nebo jeho povrchu 

    Charakteristické vlastnosti produktu 

  Koncentrace látky ve sm�si/produktu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100 % (pokud není jinak stanoveno). 

 Frekvence a doba používání  

 Trvalá expozice: < 365 dny/rok  

 Ekologické faktory neovlivn�né �ízením rizik  

 Rychlost toku: 2.000 m3/d 

 Z�e�ovací faktor (�eka): 25 

 Jiné údaje: �erstvá voda: 10 - 40 

 Z�e�ovací faktor (pob�ežní oblasti): 250 

 Jiné údaje: Mo�ská voda: 100 - 400 

 Poznámky:  Ve vod� se soli železa okamžit� rozpadají na p�íslušné ionty.  

 Technické podmínky a opat�ení/Organiza�ní opat�ení 

 Poznámky: Látka se rozkládá p�i styku s vodou, jediným ú�inkem je pH efekt, proto po STP expozice je její 
p�sobení považováno za zanedbatelné a tudíž bez rizika. 

2.2 Scéná� p�ispívající k �ízení expozice pracovník�, pokud jde o: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15: Použití v rámci uzav�eného výrobního procesu, expozice nepravd�podobná; použití v rámci nep�etržitého 
uzav�eného výrobního procesu s p�íležitostn� kontrolovanou expozicí (nap�. odb�r vzork�); použití v rámci uzav�eného 
dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace); použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s v�tší možností 
expozice; míchání nebo sm�šování v dávkových výrobních procesech p�i formulaci p�ípravk� a p�edm�t� (více stádií a/nebo 
významný kontakt); p�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� v nespecializovaných 
za�ízeních; p�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� ve specializovaných 
za�ízeních; p�eprava látky nebo p�ípravku do malých nádob (specializovaná plnící linka, v�etn� odvažování); použití jako 
laboratorní �inidlo 

 Charakteristické vlastnosti produktu 

 Koncentrace látky ve sm�si: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100 % (pokud není stanoveno jinak). 

 Fyzikální forma (v okamžiku použití): Vodný roztok 

 Tlak páry: cca 0,1 hPa 

 Použité množství:  

 Poznámky: Kolísá mezi mililitry a krychlovými metry. 

 Frekvence a doba používání:  

 Frekvence použití: 220 dny/rok 

 Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denn� (pokud není stanoveno jinak). 

 Jiné provozní podmínky ovliv�ující expozici pracovník� 



 

 Poznámky: P�edpokládá se použití p�i okolní teplot� ne vyšší než 20 �C; ú�inné odsávání ventila�ním 
systémem. 

 Organiza�ní opat�ení k prevenci/omezení uvol�ování, rozptylu a expozice 

  Kategorie procesu 1, 2, 3, 5, 8b, 9, 15; nebyla identifikována žádná specifická opat�ení. 

 Podmínky a opat�ení týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví 

  Kategorie procesu 4, 8a; ochranné rukavice vyhovující EN 374; nitrilový kau�uk; neoprenové 
rukavice. 

 Další rada pro správné použití za posouzení chemické bezpe�nosti podle REACH 

 Další rada pro správné použití: P�edpokládá se implementace dobrého základního standardu pracovní hygieny; ujist�te se, že 
pracovníci jsou proškoleni v minimalizaci expozice. 

3. Odhad expozice a odkaz na její p�vod 

 Pracovníci 

 P�ispívající scéná� Metoda hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Typ hodnoty Hladina expozice Pom�r 
charakterizující 

riziko (PEC/PNEC) 
 Krátkodobá expozice 

– systemické ú�inky 
Nevztahuje se; 
OOP musejí být 
použity, aby se 

zabránilo ú�ink�m 
z kyselého roztoku 

   

PROC4 MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,69 mg/kg 
hmt/den 

< 0,34 

PROC8a MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,69 mg/kg 
hmt/den 

< 0,34 

PROC5 MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,017 mg/kg 
hmt/den 

< 0,002 

PROC8b MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,017 mg/kg 
hmt/den 

< 0,002 

PROC9 MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,017 mg/kg 
hmt/den 

< 0,002 

PROC15 MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice < 0,017 mg/kg 
hmt/den 

< 0,002 

 PROC26 MEASE Používejte ochranné 
rukavice 

Dermální expozice 1,4 mg/kg  
hmt/den 

0,35 

       

 PROC4 MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice < 1,0 mg/m3 < 0,14 

 PROC5 MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice < 1,0 mg/m3 < 0,14 

 PROC8a MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice < 1,0 mg/m3 < 0,14 

 PROC8b MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice < 1,0 mg/m3 < 0,14 

 PROC9 MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice < 1,0 mg/m3 < 0,14 

 PROC26 MEASE 80 % (s místním 
odsávacím v�tráním) 

Inhala�ní expozice 1,8 mg/m3 0,26 

 PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s v�tší možností expozice. 
PROC8a: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� v nespecializovaných za�ízeních. 
PROC5: Míchání nebo sm�šování v dávkových výrobních procesech p�i formulaci p�ípravk� a p�edm�t� (více stádií a/nebo významný 

kontakt). 
PROC8b: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� ve specializovaných za�ízeních. 
PROC9: P�eprava látky nebo p�ípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, v�etn� odvažování). 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. 
PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami p�i okolní teplot�. 
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s v�tší možností expozice. 
PROC5: Míchání nebo sm�šování v dávkových výrobních procesech p�i formulaci p�ípravk� a p�edm�t� (více stádií a/nebo významný 

kontakt). 
PROC8a: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� v nespecializovaných za�ízeních. 
PROC8b: P�eprava látky nebo p�ípravku (napoušt�ní/vypoušt�ní) z/do nádob/velkých kontejner� ve specializovaných za�ízeních. 
PROC9: P�eprava látky nebo p�ípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, v�etn� odvažování). 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.    
PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami p�i okolní teplot�. 

 Pracovníci, dlouhodobá expozice – systemické ú�inky, > 240 min.  

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scéná�em expozice 

 Životní prost�edí; tyto odhady nejsou spolehlivé vzhledem k omezené rozpustnosti a mechanismu homeostázy hospodá�ských zví�at. 

 Pracovníci; MEASE po�ítá vodné koncentrace > 25 % jako 100 %. 
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