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* 1 Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

· Identifikátor výrobku

· Obchodní ozna ení: pH-Minus
· íslo CAS:

7681-38-1
· íslo ES (EINECS):

231-665-7
· Indexové íslo:

016-046-00-X
· P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
· Použití látky / p ípravku P ípravek pro úpravu hodnoty pH

· Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:

arcana pool systems GmbH
Brünner Strasse 186                            Tel.: +43 (0)2246 28 555-0
A-2201 Gerasdorf                                         office@arcana.at
První p íjemce:
Pooltechnik, spol. s r.o.                                   Tel.: 493 532 209
Karla Vika 264, 506 01 Jicín                            email: pooltechnik@pooltechnik.cz

· Obor poskytující informace: Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojíšti 1, 128 08 Praha 2
· Telefonní íslo pro naléhavé situace: Telefon nep etržit  224 919 293, 224 915 402

2 Identifikace nebezpe nosti

· Klasifikace látky nebo sm si
· Klasifikace v souladu s na ízením (ES) . 1272/2008

GHS05

Vážné poškození o   , kategorie 1   H318  Zp sobuje vážné poškození o í.

· Klasifikace podle sm rnice Rady 67/548/EHS nebo sm rnice 1999/45/ES
Xi; dráždivý

R41:   Nebezpe í vážného poškození o í.
· Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku Odpadá.

· Prvky ozna ení
· Ozna ování v souladu s na ízením  (ES) . 1272/2008 Látka je klasifikována a ozna ena podle na ízení CLP.
· Piktogramy ozna ující nebezpe í

GHS05

· Signální slovo Nebezpe í

· Nebezpe né komponenty k etiketování:
hydrogensíran sodný

· Údaje o nebezpe nosti
H318 Zp sobuje vážné poškození o í.

· Bezpe nostní pokyny
P101 Je-li nutná léka ská pomoc, m jte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah d tí.
P103 P ed použitím si p e t te údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový štít.
P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní o ky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
P310 Okamžit  volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e.

(pokra ování na stran  2)
 CZ

í.
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(pokra ování od strany 1)
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními p edpisy.

· Další nebezpe nost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

3 Složení/informace o složkách

· Chemická charakteristika: Látky
· íslo CAS:

7681-38-1 hydrogensíran sodný
· Identifika ní íslo( ísla)
· íslo ES (EINECS): 231-665-7
· Indexové íslo: 016-046-00-X
· R-v ta:    41
· S-v ta:    2-24/25-26-39-46-56-64

4 Pokyny pro první pomoc

· Popis první pomoci
· Obecná upozorn ní: Neprodlen  odstranit ásti od v  zne ist né produktem.
· P i nadýchání: P i bezv domí uložit a p epravit ve stabilní poloze na boku.
· P i styku s k ží: Ihned omýt vodou.
· P i zasažení o í: Otev ené o i po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s léka em.
· P i požití:  Bohat  zapíjet vodou a dýchat erstvý vzduch.Neprodlen  vyhledat léka e.

5 Opat ení pro hašení požáru

· Hasiva
· Doporu ené hasící prost edky: CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky.V tší ohn  zdolat vodním proudem.
· Pokyny pro hasi e
· Zvláštní ochranná výstroj:

Nosit dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu.

6 Opat ení v p ípad  náhodného úniku

· Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy

Zamezit vytvá ení prachu.

· Opat ení na ochranu životního prost edí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
· Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:

Nabrat mechanicky.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

· Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpe nému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

(pokra ování na stran  3)
 CZ
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Informace k odstran ní viz kapitola 13.

7 Zacházení a skladování

· Zacházení:
· Opat ení pro bezpe né zacházení Nádrž udržovat nepropustn  uzav enou.
· Upozorn ní k ochran  p ed ohn m a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

· Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí
· Skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: P echovávat jen v p vodní nádob .
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Neskladovat spole n  s alkaliemi(louhy).
· Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dob e uzav ených nádobách v chladu a suchu.

* 8 Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

Limitní hodnoty expocize na pracovišti dle sm rnice 98/24/ES a/nebo na ízení vlády . 361/2007 Sb. (v platném
zn ní): Sm s neobsahuje žádná relevantí množství látek u kterých se musí kontrolovat na pracovišti limitní hodnoty.

· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.

· Omezování expozice
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:

Zašpin né, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
P ed p estávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku se zrakem.

· Ochrana dýchacího ústrojí: Není nutné.
· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou sm s.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Gumové rukavice
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.

· Doba pr niku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana o í:

Ochranné brýle

Uzav ené ochranné brýle
· Ochrana t la: Pracovní ochranné oble ení

 CZ

(pokra ování na stran  4)

Limitní hodnoty expozice na pracovišti dle směrnice 98/24/ES a/nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (v platném zně-
ní): Směs neobsahuje žádná relevantní množství látek u kterých se musí kontrolovat na pracovišti limitní hodnoty.
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Forma: Granulát
Barva: Žlutavá

· Zápach: Bez zápachu

· Hodnota pH (50 g/l) p i 20°C: ca.1

· Zm na stavu
Bod tání/rozmezí tání: 180°C
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není ur ena.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka se nedá zapálit.

· Nebezpe í exploze: U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

· Hustota: Není ur ena.

· Hustota sypatelnosti p i 20°C: 1,400-1,450 kg/m3

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
vod  p i 20°C: 1,080 g/l

10 Stálost a reaktivita

· Reaktivita
· Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· Možnost nebezpe ných reakcí

Reaguje s kovy za tvo ení vodíku.
Reakce s kyselinami,alkaliemi a oxida ními prost edky.

· Nebezpe né produkty rozkladu: SOx

11 Toxikologické informace

· Informace o toxikologických ú incích
· Akutní toxicita:
· Za azení relevantní hodnoty LD/LC 50:

7681-38-1 hydrogensíran sodný
Oráln LD50 2490 mg/kg (rat)

· Primární dráždivé ú inky:
· na k ži: Žádné dráždivé ú inky
· na zrak: Silné dráždivé ú inky s nebezpe ím vzniku vážných poškození zraku
· Senzibilita: Není známo žádné senzibilizujcí p sobení.
· Dopl ující toxikologická upozorn ní:

Produkt poukazuje, na základ  výpo t  všeobecných za a ovacích sm rnic ES pro p ípravky v posledním platném
zn ní následující nebezpe í:
dráždivý

 CZ

(pokra ování na stran  5)
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12 Ekologické informace

· Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozorn ní:

Nesmí nez ed no nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
T ída ohrožení vody 1 (D) (za azení v listin ):slabé ohrožení vody

· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

* 13 Pokyny pro odstra ování

· Metody nakládání s odpady
Legislativní p edpisy: Sm rnice 2008/98/ES, o odpadech a o zrušení n kter ch sm rnic, zákon 185/2001 Sb., o
odpadech, zákon 477/2001 Sb., o obalech (v platném zn ni)

· Doporu ení:

Nesmí se odstra ovat spole n  s odpady z domácnosti. Nep ipustit únik do kanalizace.

· Kontaminované obaly:
· Doporu ení: Obaly likvidovat na základ  p edpis  o obalech.
· Doporu ený istící prost edek: Voda, p ípadn  s p ísadami istících prost edk .

14 Informace pro p epravu

· Pozemní p eprava ADR/RID (hranice p ekra ující):
· ADR/RID-GGVSEB t ída: - 

· Námo ní p eprava IMDG:
· Látka zne iš ující mo e: Ne
· UN "Model Regulation": - 
· Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele Nedá se použít.

· P eprava/další údaje: Podle výše uvedených na ízení žádný nebezpe ný náklad

15 Informace o p edpisech

· Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si

· Národní p edpisy:

· Stupe  ohrožení vody: VOT 1(za azení v listin ): slab  ohrožující vodní zdroje.
· Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.

* 16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Pokyny pro školení pracovník  zajišt'ujících ochranu lidského zdraví a životního prost edí: Dodavatelem nejsou
stanoveny.

(pokra ování na stran  6)
 CZ

UN číslo: -
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· Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: R glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm n ny   
 CZ


