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* 1 Identifikace látky/smČsi a spoleþnosti/podniku
· Identifikátor výrobku
· Obchodní oznaþení: Chlorstabilisator
· ýíslo CAS:
108-80-5
· ýíslo ES (EINECS):
203-618-0
· PĜíslušná urþená použití látky nebo smČsi a nedoporuþená použití
· Použití látky / pĜípravku ProstĜedek pro úpravu vody
· Podrobné údaje o dodavateli bezpeþnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
arcana pool systems GmbH
Brünner Strasse 186
A-2201 Gerasdorf
První pĜíjemce:
Pooltechnik, spol. s r.o.
Karla Vika 264, 506 01 Jicín

Tel.: +43 (0)2246 28 555-0
office@arcana.at
Tel.: 493 532 209
email: pooltechnik@pooltechnik.cz

· Obor poskytující informace: Toxikologické informaþní stĜedisko, Na Bojíšti 1, 128 08 Praha 2
· Telefonní þíslo pro naléhavé situace: Telefon nepĜetržitČ 224 919 293, 224 915 402

2 Identifikace nebezpeþnosti
· Klasifikace látky nebo smČsi
· Klasifikace v souladu s naĜízením (ES) þ. 1272/2008 Látka není klasifikována podle naĜízení CLP.
· Klasifikace podle smČrnice Rady 67/548/EHS nebo smČrnice 1999/45/ES (zákon 356/2003 Sb. a vyhláška
Odpadá.
232/2004 Sb. v platném znění)
odpadá
· NejzávažnČjší nepĜíznivé úþinky na zdraví þlovČka a životní prostĜedí pĜi používání látky/pĜípravku Odpadá.
· Prvky oznaþení
· Oznaþování v souladu s naĜízením (ES) þ. 1272/2008 odpadá
· Piktogramy oznaþující nebezpeþí odpadá
· Signální slovo odpadá
· Údaje o nebezpeþnosti odpadá
· Oznaþení podle právních smČrnic EHS:
Látka se nemusí oznaþovat podle ES-smČrnic nebo nám známé odborné literatury.
Musí se dodržovat obvyklé pĜedpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle smČrnic ES/naĜízení o nebezpeþných látkách není nutno produkt oznaþovat.
· Další nebezpeþnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

3 Složení/informace o složkách
· Chemická charakteristika: Látky
· ýíslo CAS:
108-80-5 kyselina kyanurová
· Identifikaþní þíslo(þísla)
· ýíslo ES (EINECS): 203-618-0

4 Pokyny pro první pomoc
· Popis první pomoci
· Obecná upozornČní: NeprodlenČ odstranit þásti odČvĤ zneþistČné produktem.
· PĜi nadýchání: PĜívod þerstvého vzduchu,pĜi obtížích vyhledat lékaĜe.
(pokraþování na stranČ 2)
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· PĜi styku s kĤží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobĜe opláchnout.
· PĜi zasažení oþí: OtevĜené oþi po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékaĜem.
· PĜi požití:
Vyplachovat ústa a bohatČ zapíjet vodou.
Ihned se informovat u lékaĜe.

5 OpatĜení pro hašení požáru
· Hasiva
· Doporuþené hasící prostĜedky:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky.VČtší ohnČ vodními paprsky nebo pČnou obsahující alkohol zdolat.
· Z bezpeþnostních dĤvodĤ nevhodné hasící prostĜedky:

C
L
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Plný proud vody

· Pokyny pro hasiþe
· Zvláštní ochranná výstroj:
Použít ochranný dýchací pĜístroj.

6 OpatĜení v pĜípadČ náhodného úniku
· OpatĜení na ochranu osob, ochranné prostĜedky a nouzové postupy

@
J

Zamezit vytváĜení prachu.

· OpatĜení na ochranu životního prostĜedí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
· Metody a materiál pro omezení úniku a pro þištČní: Nabrat mechanicky.
· Odkaz na jiné oddíly Neuvolní se žádné nebezpeþné látky.

7 Zacházení a skladování
· Zacházení:
· OpatĜení pro bezpeþné zacházení Zabezpeþit dobré vČtrání a odsávání na pracovišti.
· UpozornČní k ochranČ pĜed ohnČm a explozí:
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NepĜibližovat se s ohnČm-nekouĜit.

Prach mĤže se vzduchem vytváĜet výbušnou smČs.
· Podmínky pro bezpeþné skladování látek a smČsí vþetnČ nesluþitelných látek a smČsí
· Skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místČ.
· UpozornČní k hromadnému skladování:
Neskladovat spoleþnČ s alkaliemi(louhy).
PĜechovávat oddČlenČ od oxidaþních þinidel.
· Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobĜe uzavĜených nádobách v chladu a suchu.
CZ

(pokraþování na stranČ 3)
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* 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostĜedky
· Technická opatĜení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry
· Limitní
Kontrolní
parametry:
hodnoty
expozice na pracovišti dle směrnice 98/24/ES a/nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (v platném zněLimitní
hodnoty
expocize
narelevantní
pracovištimnožství
dle smČrnice
98/24/ES
a/nebo
vlády
361/2007
Sb. (vhodnoty.
platném
ní):
Směs
neobsahuje
žádná
látek u
kterých se
musí naĜízení
kontrolovat
na þ.
pracovišti
limitní
znČní): SmČs neobsahuje žádná relevantí množství látek u kterých se musí kontrolovat na pracovišti limitní hodnoty.
· Další upozornČní: Jako podklad sloužily pĜi zhotovení platné listiny.
· Omezování expozice
· Osobní ochranné prostĜedky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatĜení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpeþnostní pĜedpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacího ústrojí: Není nutné.
· Ochrana rukou:

>
J

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smČsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporuþit materiál rukavic pro produkt / pĜípravek / chemickou smČs.
VýbČr materiálu rukavic provećte podle þasu prĤniku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
Správný výbČr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
· Doba prĤniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat pĜesné þasy prĤniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana oþí:

=
J

Ochranné brýle

· Ochrana tČla: Pracovní ochranné obleþení

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Granulát
Forma:
Žlutavá
Barva:
Bez zápachu
· Zápach:
· Hodnota pH (ca.2 g/l) pĜi 25°C:

3-4

· ZmČna stavu
Bod tání/rozmezí tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:

>330°C
Není urþena.

· Bod vzplanutí:

Nedá se použít.

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

U produktu nehrozí nebezpeþí exploze.

· Hranice exploze:
Dolní mez:

n.a. Vol %

· Hustota pĜi 20°C:

0,90 g/cm3
(pokraþování na stranČ 4)
CZ
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· Rozpustnost ve / smČsitelnost s
vodČ pĜi 25°C:

ca. 2 g/l

10 Stálost a reaktivita
· Reaktivita
· Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu pĜi doporuþeném zpĤsobu použití.
· Možnost nebezpeþných reakcí
Silná reakce se silnými alkaliemi a oxidaþními prostĜedky.
Reakce s organickými látkami.
Reakce s redukþními þinidly.
· Nebezpeþné produkty rozkladu: Kyanovodík

11 Toxikologické informace
· Informace o toxikologických úþincích
· Akutní toxicita:
· ZaĜazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
108-80-5 kyselina kyanurová
OrálnČ LD50 7700 mg/kg (rat)
· Primární dráždivé úþinky:
· na kĤži: Žádné dráždivé úþinky
· na zrak: Žádné dráždivé úþinky
· Senzibilita: Není známo žádné senzibilizujcí pĤsobení.
· DoplĖující toxikologická upozornČní:
PĜi správném zacházení a správném použití nezpĤsobuje produkt podle našich zkušeností a na základČ nám
pĜedložených informací, žádné škody na zdraví.
Látka se nemusí oznaþovat na základČ ES smČrnic dle posledního platného vydání.

12 Ekologické informace
· Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Perzistence a rozložitelnost
· Další upozornČní: Produkt je biologicky odbouratelný.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornČní: Není známo žádné ohrožení vody.
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
* 13 Pokyny pro odstraĖování
· Metody nakládání s odpady
Legislativní pĜedpisy: SmČrnice 2008/98/ES, o odpadech a o zrušení nČkterch smČrnic, zákon 185/2001 Sb., o
odpadech, zákon 477/2001 Sb., o obalech (v platném znČni)
· Doporuþení: Malá množství se mohou deponovat spoleþnČ s odpady z domácnosti.
(pokraþování na stranČ 5)
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· Kontaminované obaly:
· Doporuþení: Obaly likvidovat na základČ pĜedpisĤ o obalech.

14 Informace pro pĜepravu
· Pozemní pĜeprava ADR/RID (hranice pĜekraþující):
· ADR/RID-GGVSEB tĜída: · UN "Model
číslo: - Regulation": · Zvláštní bezpeþnostní opatĜení pro uživatele Nedá se použít.
· PĜeprava/další údaje: Podle výše uvedených naĜízení žádný nebezpeþný náklad

15 Informace o pĜedpisech
· Posouzení chemické bezpeþnosti: Posouzení chemické bezpeþnosti nebylo provedeno.
* 16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vČdomostí, nepĜedstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak
žádné smluvní právní vztahy.
Pokyny pro školení pracovníkĤ zajišt'ujících ochranu lidského zdraví a životního prostĜedí: Dodavatelem nejsou
stanoveny.
· 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: Rªglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
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 pĜedešlé verzi zmČnČny
CZ

