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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(Nařízení REACH (CE) č.1907/2006 – č.2015/830) 

RUBRIKA 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1. Identifikátor produktu 

Název produktu: TABLETY DEOCHLOR 
Kód produktu: 3086 

1.2. Vhodná identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučovaná užití  

 Desinfekčních tablety 
1.3. Informace týkající se dodavatele bezpečnostního listu 

Název společnosti: HYGIENE & NATURE. 
Adresa: 12 BOULEVARD EIFFEL - BPS6. 21603. LONGVIC CEDEX. FRANCE. 
Telefon: +33 (0)3 80 68 45 20. Fax: +33 (0)3 80 68 45 21  
contact@hetn.fr     www.hygiene-et-nature.com 

1.4. Telefonní číslo pro případ neodkladného hovoru: +33 (0)1 45 42 59 59. 
Společnost Organizace: INRS. 

RUBRIKA 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

V souladu s nařízením (CE) č. 1272/2008 a jeho úpravami. 

Prudká toxicita ústní cestou. Kategorie 4 (Acute Tox_ 4. H302). 

Podráždění očí. Kategorie 2 (Eye Imt. 2, H319). 

Toxicita pro některé zaměřené orgány (jediné vystavení). Kategorie 3 (STOT SE 3, H335). 

Prudká toxicita pro vodní prostředí. Kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400). 

Chronická toxicita pro vodní prostředí. Kategorie 1 (Aquatic Chronic 1. H410). 

Při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn (EUH031). 

Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se ostatních produktů přítomných v prostoru.                  

. 

2.2. Položky na etiketě 

Tato směs je produktem k biocidnímu užívání (viz rubrika 15). 
V souladu s nařízením (CE) č. 1272/2008 a jeho úpravami. 

Piktogramy nebezpečí: 

 

GHS07 GHS09 

Varovné poznámky: 

POZOR 
Identifikátor produktu: 

613-030-01-7         TROCLOSENE SODIQUE, DIHYDRATE 

Poznámky nebezpečí a dodatečné informace o nebezpečích: 

Škodlivý v případě pozření. 

Vyvolává vážné podráždění očí. 

Může dráždit dýchací cesty. 

Velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky.                    

Při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn.
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P301+P312              
P305 + P351 + P338 
 
P337 + P313  
Rady pro opatrnost-Skladování 
P402 

Rady pro opatrnost - Obecné: 

P102 Držet mimo dosah dětí. 

Rady pro opatrnost - Prevence: 

P234 Uchovávat výhradně v původním obalu. 

P264 Po manipulaci si pečlivě umýt ruce. 

P270 Při manipulaci s tímto produktem nejíst, nepít, nekouřit. 

P273 Vyvarovat se odhození do životního prostředí. 

Rady pro opatrnost - Zákrok : 
 
V PŘÍPADĚ POZŘENÍ: zavolat TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lékaře/…/ v případě potíží. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachovat vodou. Vyjmout kontaktní čočky, pokud je oběť 
nosí a pokud mohou být jednoduše vyjmutelné. Pokračovat ve vyplachování. 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. 
 
Skladovat na suchém místě. 

 
Další informace: 

 
Nepoužívat obal opakovaně. 
Obal musí být odstraněn jako nebezpečný odpad na zodpovědnost majitele tohoto odpadku. Neházet odpadek do 
kanalizace a vodních toků. 
Nemíchat s kyselými produkty. 

 
2.3. Další nebezpečí 

Směs neobsahuje 'Látky extrémně zneklidňující' (SVHQ)>=0.1% publikované Evropským úřadem Chemických Produktů (ECHA) dle článku 57 REACH: 
http::7echa.europa.eu'fr/candidate-list-table 
Směs neodpovídá kritériím vztahujícím se na směsi PBT nebo vPvB. v souladu s přílohou XHI nařízení REACH (CE) č. 1907/2006. 

RUBRIKA 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O PRVCÍCH SLOŽENÍ 

3.2. Směsi  

 

Informace o složení: 
[1] Látka, pro kterou existují hraniční hodnoty vystavení na pracovišti. 

RUBRIKA 4 : PRVNÍ POMOC 

Obecně v případě pochybnosti, nebo pokud přetrvávají symptomy, vždy zavolat lékaři. 

NIKDY nedat nic pozřít osobě v bezvědomí. 

4.1. Popis první pomoci 

V případě vdechnutí : 

V případě silného vdechnutí prachových částic přemístit pacienta na čistý vzduch, nechat ho v teple a odpočinout. 
Pokud je osoba v bezvědomí, dát ji do bezpečné pozice na bok. Uvědomit lékaře v každém případě pro posouzení vhodnosti kontroly a příznakového 
léčení v nemocničním prostředí. 
Pokud se dýchání zastaví nebo je nepravidelné, provést umělé dýchání a zavolat lékaře. 

V případě, kdy se dostane do kontaktu s očima: 

Vydatně umývat měkkou a čistou vodou po dobu 15 minut a udržovat oční víčka od sebe. 

Pokud se objeví bolest, začervenání nebo potíž vidění, poradit se s očním lékařem.

Složení: 
Identifikace (CE) 1272/2008 Poznámka % 
INDEX: 613-030-01-7                                       
CAS: 51580-86-0                                                  
EC: 220-767-7 

TRICLOSENE SODIQUE, DIHYDRATE 

GHS07, GHS09             
Wng 
Acute Tox. 4. H302          
Eye Irrit. 2, H319         
STOT SE 3, H335     
Aquatic Acute 1. H400      
M Acute =1 
Aquatic Chronic 1, H410    
M Chronic = 1         
EUH:031 

 50 <=x %< 100 

INDEX: 607-144-00-9                                      
CAS: 124-04-9                                                      
EC: 204-673-3                                                 
REACH: 01-2119457561-38 

KYSELINA ADIPOVÁ 

GHS07 
Wng 
Eye Irrit. 2, H319 

[1] 2.5 <= x % < 10 
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V případě, že se dostane do kontaktu s pokožkou: 

Dát pozor na produkt, který může zůstávat mezi kůží a oblečením, hodinkami, botami.... 

Omýt pořádně vodou. Navštívit lékaře, pokud potíže přetrvávají. 
V případě pozření: 

Nejíst nic ústy. 
V případě pozření, pokud je množství malé (ne více než lok), umýt ústa vodou, podat aktivované lékařské uhlí a poradit se s lékařem. 
Poradit se s lékařem a ukázat mu etiketu. 
V případě náhodného pozření zavolat lékaře pro posouzení vhodnosti kontroly a dalšího příznakového léčení v nemocničním prostředí, pokud je potřeba. 
Ukázat etiketu. 

NEVYVOLÁVAT zvracení. Zůstat v klidu. 

4.2. Hlavní příznaky a účinky, akutní a se zpožděným účinkem 

Není k dispozici žádný údaj. 

4.3. Indikace eventuelní okamžité lékařské péče a nezbytná zvláštní zacházení  

Není k dispozici žádný údaj. 

RUBRIKA 5: OPATŘENÍ BOJE PROTI OHNI 
Ne vznětlivý. 

5.1. Prostředky uhašení 

Přizpůsobené prostředky uhašení 

V případě ohně použít: 

- hasicí přístroj nebo vodní mlhu 

- kyselinu uhličitou (C02) 

- pěnu - prášek 

     Prostředky nevhodné i uhašení 

        V případě ohně nepoužívat: 

-proud vody 

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 

Oheň často způsobí hustý černý dým. Vystavení se rozkládajícím se produktům může znamenat nebezpečí pro zdraví.  

Nedýchat dýmy. 

V případě ohně se může vytvořit: 

- kysličník uhelnatý (CO) 

- kyselina uhličitá (C02) 
5.3. Rady pro hasiče 

Z důvodu toxicity plynů vypouštěných během tepelného rozkladu produktů jsou zásahové jednotky 
vybaveny individuálními a izolujícími ochrannými dýchacími přístroji. 

 

RUBRIKA 6 : OPATŘENÍ K UČINĚNÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉ DISPERZE 

6.1. Individuální obezřetnost, ochranné vybavení a urgentní postupy 

Odvolat se na ochranná opatření vyjmenovaná v částech 7 a 8. 

Pro nečleny pohotovostní záchranné služby 

Vyvarovat se jakémukoliv kontaktu s kůží a očima. 

Vyvarovat se vdechnutí prachových částic. 
Pokud je rozšířené množství velké, evakuovat personál a nechat zasahovat pouze trénované operátory vybavené ochrannou výstrojí. 

Pro členy pohotovostní záchranné služby 

Zasahující osoby budou vybaveny vhodnou individuální ochrannou výstrojí (Odkázat se na část 8). 

6.2. Zabezpečení pro ochranu životního prostředí 

Zabránit jakémukoliv proniknutí do kanalizace a vodních toků. 

6.3. Metody a vybavení pro konfinaci a vyčištění 

Sesbírat produkt mechanickým způsobem (zametání / vysavač). 

Umístit barely za účelem odstranění sesbíraných odpadů dle platných nařízení. 
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6.4. Odkaz na další rubriky 

 Není k dispozici žádný údaj. 
 
RUBRIKA 7 : MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Předpisy vztahující se na místa skladování jsou aplikovatelné na provozovny, kde se se směsí manipuluje. 

7.1. Opatření k učinění pro bezpečnou manipulaci 

Po každém použití si umýt ruce. 

Svléci si a vyprat kontaminované oblečení před znovu použitím. 

Nedýchat prašné částice. 

Předejití ohni / požáru: 

Manipulovat v dobře větraných zónách. 

Zakázat vstup nepovolaným osobám. 

Doporučené vybavení a postupy: 

Pro individuální ochranu, viz rubrika 8. 

Sledovat opatření uvedená na etiketě, jakož i nařízení bezpečnosti práce. 
Předpokládat rovněž s ochrannými dýchacími přístroji pro některé krátko trvající práce výjimečného charakteru, nebo pro urgentní zásahy. 

V každém případě zachytit emise u zdroje. 

Vyvarovat se kontaktu směsi s očima. 

Zakázané vybavení a postupy: 

Je zakázáno kouřit, jíst a pít v prostorách, kde je směs používá. 

7.2. Podmínky bezpečného skladování, s přihlédnutím k případným neslučitelnostem 

Není k dispozici žádný údaj. 

Skladování 

Uchovávat mimo dosah dětí 

Uchovávat nádobu dobře uzavřenou, na suchém a dobře větraném místě. 

Uchovávat stranou od potravin a nápojů včetně těch pro zvířata. 

Skladovat při teplotě mezi 5°C a 40°C. 

Zabalení 

Vždy uchovávat v balení ze shodného materiálu jako je původní obal. 

Nevhodné materiály obalové úpravy: 

-Dřevo 

-Kov 
7.3. Zvláštní konečné používání 

Není k dispozici žádný údaj. 

RUBRIKA 8 : KONTROLY INDIVIDUÁLNÍHO VYSTAVENÍ SE / OCHRANY 

8.1. Parametry kontroly 

Hraniční hodnoty vystavení se specialisty: 

- ACGIH TLV (American Conférence of Govemmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values. 2010) : 

CAS TWA : S TEL : Ceiling : Definice: Kritéria: 

124-04-9 5 mg m3 . . . .  
8.2. Kontroly vystavení se 
Opatření individuální ochrany, jako je vybavení individuální ochrany 

Používat vybavení individuální ochrany čisté a správně udržované. 

Uskladňovat vybavení individuální ochrany na čistém místě, mimo pracovní zónu. 
Během používání nejíst, nepít, nekouřit. Svléci si a vyprat kontaminované oblečení před znovu použitím. Zajistit patřičnou ventilaci, zejména v uzavřených 
prostorách. 

- Ochrana očí / obličeje  

Vyvarovat se kontaktu s očima. 
Před jakoukoliv manipulací s práškem nebo vypouštěním částic prachu je nezbytné si vzít ochranné brýle v souladu s normou NF EN166. 
Nošení korekčních brýlí netvoří ochranu. 
Předpokládat zdroj (fontánku) na mytí očí v provozu, kde se s produktem stále manipuluje.  
 
 
 
 
 



BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení (CE) č. 1907/2006 - REACH 
Verze č. 2 (17/01/2017) 
HYGIENA A PŘÍRODA 

Datum: 17/01/2017 Strana 5/9
Revize: č.5 (20/11/2014) 

DEOCHLOR TABLETY - 3086

 

- Made under licence of European Label System MSDS software from InfoDyne – http://www.infodyne.fr- 

 

 
 
 

- Ochrana rukou 
Používat vhodné ochranné rukavice odolné chemickým činidlům v souladu s normou MF EN374. 

Výběr rukavic musí být učiněn se zřetelem na použití a dobu použití na pracovišti. 
Ochranné rukavice musejí být vybrány se zřetelem na pracoviště: může se manipulovat s jinými chemickými produkty, je nezbytná fyzická ochrana 
(řez, propíchnutí, tepelná ochrana), požadována obratnost. 
Doporučené charakteristiky: 
- Nepromokavé rukavice v souladu s normou NF EN374. 

- Ochrana těla 

Personál nosí pracovní oděv pravidelně praný. 

Po kontaktu s produktem musí být všechny zašpiněné části těla umyty. 

- Ochrana dýchacích cest 

Vyvarovat se vdechování prachových částic. 

V případě nedostatečné ventilace být vybaven vhodným dýchacím přístrojem. 
Pokud jsou pracovníci konfrontování s vyššími koncentracemi, než jsou limity pro vystavení se, musí být vybaveni vhodným a schváleným ochranným 
dýchacím přístrojem. 

Typ masky FFP : 

Nosit polomasku, která filtruje prach, na jedno použití v souladu s normou NF EN149. 

Třída : 

- FFP1 

Filtr(y) proti plynům a parám (kombinované filtry) v souladu s normou NF EN14387: 

- A1 (hnědý) 

RUBRIKA 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o důležitých fyzikálních a chemických vlastnostech 

Obecné informace 

Fyzikální stav: Pevná látka. 

Vzhled: tableta  

Barva: bílá 

Vůně/zápach: chlórový 

           Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

pH ve vodném roztoku:    6 až 7 při 1% 

pH:     netýká se 

Bod / interval varu:    netýká se 

Interval bodu vznícení:    netýká se 

Tlak páry (50°C):    netýká se 

Hustota:     neupřesněna 

Rozpustnost ve vodě:    rozpustný 

Bod / interval tání:    netýká se 

Bod / interval samovznícení:   netýká se 

Bod / interval rozkladu:    netýká se 

9.2. Další informace 

Není k dispozici žádný údaj. 

 
RUBRIKA 10 : STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita 
Tato směs reaguje s kyselinami a tím uvolňuje toxické plyny v nebezpečných množstvích. 

10.2. Chemická stabilita 
Tato směs je stabilní v podmínkách manipulace a skladování doporučených v části 7. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Není k dispozici žádný údaj. 

10.4. Podmínky, kterých se vyvarovat 

Vyvarovat se: 

- tvoření prachových částic 

- vlhkosti 

- tepla 

Prachové částice mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs. 
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10.5. Neslučitelné látky  

Držet mimo od: 

- kyselin 

- oxidačních činidel 

- redukčních činidel 

Při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn. 

10.6. Nebezpečné rozkládající se produkty 

Tepelný rozklad může uvolňovat / vytvářet: 

- kysličník uhelnatý (CO) 

- kyselina uhličitá (CO2) 

-chlor (Cl2) 
V kombinaci s předcházejícím se rozkládá a uvolňuje velké množství tepla, chloru, trichlorure d'azote /chloridu dusitého/, oxydes de chlore /oxidy chloru/, 
atd. s rizikem exploze, pokud úroveň chloridu dusitého je dostatečně vysoká. 

RUBRIKA 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Škodlivý v případě pozření. 
Může způsobit reverzní účinky na oči, jako je podráždění očí, které je absolutně reverzní po dobu pozorování 21 dní. 
Dráždivé účinky mohou zhoršit funkci dýchacího systému a být doprovázeny příznaky jako jsou kašel, dušnost a dýchací obtíže. 

11.1.1. Látky 
O látkách není k dispozici žádná toxikologická informace. 

11.1.2. Směs 
O směsi není k dispozici žádná toxikologická informace. 

RUBRIKA 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé následky. 

Musí se zamezit jakémukoliv vytečení produktu do kanalizace nebo vodních toků. 

12.1. Toxicita 

12.1.2. Směsi 

O směsi není k dispozici žádná informace o vodní toxicitě. 

12.2. Stálost a odbouratelnost  

Není k dispozici žádný údaj. 

12.3. Možnost bioakumulace 

Není k dispozici žádný údaj. 

12.4. Reaktivita – proměnlivost v půdě 

Není k dispozici žádný údaj. 

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB  

Není k dispozici žádný údaj. 
12.6. Další neblahé účinky 

Není k dispozici žádný údaj. 
 
 

RUBRIKA 13 : DŮVODY VZTAHUJÍCÍ SE K ODSTRANĚNÍ 
Upravená správa odpadů směsi a/nebo jejích nádob musí být stanovena v souladu s ustanoveními směrnice 2008/98/CE. 

13.1. Metody zacházení s odpady 

Neodvádět do kanalizace ani vodních toků. 
Odpady: 

Správa odpadů se provádí bez ohrožení lidského zdraví a bez poškození životního prostředí, zejména bez vytvoření rizika pro vodu, vzduch, půdu, faunu 
nebo floru. 
Recyklovat nebo odstranit v souladu s platnou legislativou, přednostně sběratelskou firmou nebo schválenou společností. 
Nekontaminovat odpady půdu nebo vodu, nepřistoupit k jejich odstranění do životního prostředí. 

Znečištěné obaly: 

Nádobu kompletně vyprázdnit. Zachovat na nádobě etiketu. 

Předat schválené společnosti pro odstranění.
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RUBRIKA 14 : INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY 

Přepravovat produkt v souladu s ustanoveními ADR pro silniční provoz, RID pro železnice, MDG pro námořní dopravu, a OACI/IATA pro vzdušnou 
přepravu (ADR 2015 - IMDG 2014 – OACI/IATA 2016). 

14.1. Číslo OSN 

3077 

14.2. Oficielní název zásilky OSN 

UN3077=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT. SOLIDE. N.S.A (troclosene sodique, dihydrate) 

14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu 

- Klasifikace: 
 
 

 

 

9 

14.4. Skupina obalů/zabalení 

III 
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí 

- Nebezpečná látka pro životní prostředí: 
 
 

 
 

14.6. Zvláštní opatření, které zajišťuje uživatel 
  

 

 

Nepodléhá tomuto nařízení, pokud Q <= 5 l/5 kg (IATA 4.4.4 – DS A197) 

Pro limitovaná množství nebezpečného zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.4 a IATA část 2.7. 
Pro množství mimo nebezpečného zboží - viz ADR a IMDG kapitola 3.5 a IATA část 2.6. 
 

14.7. Přeprava bez obalu v souladu s přílohou II úmluvy Marpol a se sbírkou IBC  
Není k dispozici žádný údaj. 
 

RUBRIKA 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1. Zvláštní legislativní předpisy k látce nebo směsi co se týče bezpečnosti, zdraví a životního prostředí 

- Informace týkající se klasifikace a označení štítkem uvedené v rubrice 2: 

Byly zavedeny následující předpisy: 

- Nařízení (CE) č. 1272/2008 pozměněné nařízením (EU) č. 487/2013 

- Nařízení (CE) č. 1272/2008 pozměněné nařízením (EU) č. 758/2013 

- Nařízení (CE) č. 1272/2008 pozměněné nařízením (EU) č. 944/2013 

- Nařízení (CE) č. 1272/2008 pozměněné nařízením (EU) č. 605/2014 

 
- Informace vztahující se k obalu: 

Není k dispozici žádný údaj. 
- Zvláštní ustanovení: 

Není k dispozici žádný údaj. 
 

IMDG Třída 2. etiketa Skupina QL FS Dispo EQ 
 9 - III 5 kg F-A.S-F 274 335 969 El 
Nepodléhá tomuto nařízení, pokud Q <= 5 l/5 kg (IMDG 3.3.1 – 2.10.2.7) 

ADR RID Třída Kód Skupina Etiketa Ident. QL Dispo. EQ Cat Tunel 
 9 M7 III 9 90 5 kg 274 335 375 601 El 3 E 
Nepodléhá tomuto nařízení, pokud Q <= 5 l/5 kg (ADR 3.3.1 – DS 375) 

 

IATA Třída 2. etiketa . Skupina Passager Passager Cargo Cargo Pozn. EQ 
 9  III 956 400 kg 956 400 kg A97 

A158 
A179, A 197 

El 

 9  III Y956 30 kg G   A97 
A158 
A179, A 197 

El 
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- Opatření biocidů štítky (Nařízení 1896/2000,1687/2002, 2032/2003,1048/2005,1849/2006,1451/2007 a Směrnice 98/8/CE): 
 
 
 
 
 

Typ produktů 2: Desinfekční a algicidní prostředky neurčené k přímé aplikaci na lidské bytosti nebo zvířata. 
Typ produktů 4: Plochy v kontaktu s potravinářskými výrobky a potravou pro zvířata. 
-   Názvosloví klasifikovaných zařízení (Verze 33.1 (Březen 2014)): 

č. ICPE Označení rubriky       Režim Okruh 
1171 Nebezpečné pro životní prostředí – A a/nebo B -, velmi toxické nebo toxické pro vodní 

organismy (průmyslová výroba látek nebo přípravků) jak je definováno v rubrice 1000, 
s výjimkou zacílených jmenovitě nebo ve skupinách jinými rubrikami. 

  1. Případ látek velmi toxických pro vodní organismy – A-: 
  Celkové množství vhodné, aby bylo přítomno v zařízení je: 

a) Vyšší nebo rovné 200 t      AS 4 
b) Nižší než 200 t       A 2 

1172 Nebezpečné pro životní prostředí – A -, velmi toxické pro vodní organismy (skladování a 
používání látek nebo přípravků) jak je definováno v rubrice 1000, s výjimkou zacílených 
jmenovitě nebo ve skupinách jinými rubrikami. 
Celkové množství vhodné, aby bylo přítomno v zařízení je: 
1. Vyšší nebo rovno 200 t      AS 3 
2. Vyšší nebo rovno 100 t, ale nižší než 200 t    A 1 
3. Vyšší nebo rovno 20 t, ale nižší než 100 t    DC 

2630 Čisticí prostředky a mýdla (průmyslová výroba z nebo s hlavním obsahem) 
 Výrobní kapacita je: 

a) Vyšší nebo rovna 5 t/j      A 2   
b) Vyšší nebo rovna 1 t/j, ale nižší než 5 t/j    D 

3440 Výroba v průmyslovém množství chemickým nebo biologickým zpracováním  
pytosanitárních produktů nebo biocidů     A 3 

 
Režim = A: povolení, E: záznam, D: prohlášení, S: služba veřejné prospěšnosti, C: podrobeno pravidelné kontrole dle článku L.512-11 kodexu 
životního prostředí  
Okruh = okruh vyvěšení – oznámení v kilometrech. 
- Dekret č. 2014-285 ze dne 3. března 2014 upravující názvosloví klasifikovaných zařízení, vzhledem k ustanovením a směrnici 
2012/18/EU nazvané Seveso 3 (Platnost od 1. června 2015): 
 č. ICPE Označení rubriky       Režim Okruh 
2630 Čisticí prostředky a mýdla (průmyslová výroba z nebo s hlavním obsahem) 
 Výrobní kapacita je: 

a) Vyšší nebo rovna 5 t/j      A 2   
b) Vyšší nebo rovna 1 t/j, ale nižší než 5 t/j     D 

3440 Výroba v průmyslovém množství chemickým nebo biologickým zpracováním  
pytosanitárních produktů nebo biocidů     A 3 

4510 Nebezpečné pro vodní životní prostředí kategorie akutní 1 nebo chronické 1. 
Celkové množství vhodné, aby bylo přítomno v zařízení je: 
Vyšší nebo rovno 100 t       A 1  

 Vyšší nebo rovno 20 t, ale nižší než 100 t     DC 
Spodní prahové množství ve smyslu článku R.511-10: 100 t. 
Horní prahové množství ve smyslu článku R.511-10: 200 t. 

Režim = A: povolení, E: záznam, D: prohlášení, S: služba veřejné prospěšnosti, C: podrobeno pravidelné kontrole dle článku L.512-11 kodexu 
životního prostředí  
Okruh = okruh vyvěšení – oznámení v kilometrech.  
 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
Není k dispozici žádný údaj. 

 
 
RUBRIKA 16 : DALŠÍ INFORMACE 

Jelikož nám nejsou známy podmínky práce uživatele, zakládají se informace uvedené v tomto bezpečnostním listu na stavu našich znalostí a 
předpisech jak tuzemských, tak týkajících se (Evropského) společenství. 
Tato směs nesmí být používána k jiným užitím, než které jsou specifikovány v rubrice 1, bez obdržení předem písemných instrukcí pro manipulaci. 
Stále je zodpovědností uživatele učinit veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků zákonů a místních nařízení. 
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu musí být považovány za předpis bezpečnostních požadavků vztahujících se k této směsi a ne jako 
záruka jejích vlastností. 
Používání tohoto přípravku je vyhrazeno profesionálním uživatelům. 
Vnesené změny vzhledem k předcházející verzi: 
- rubrika 2 

Název  CAS % 
Typ produktů 

TROCLOSENE SODIQUE, DIHYDRATE 51580-86-0 810.00 g/kg 02 
04 
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Znění výrazů uvedených v rubrice 3: 

H302 Škodlivý v případě pozření. 

H319 Vyvolává silné podráždění očí. 

H335 Může dráždit dýchací cesty. 

H400 Velmi toxický pro vodní organismy. 

H410 Velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé neblahé účinky. 

EUH031 Při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn. 
 
Zkratky: 

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route. 

/Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí/ 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods. 

LATA: International Air Transport Association. 

OACI: Organisation de l'Aviation Civile Internationale. / Mezinárodní organizace pro civilní letectví/ 

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 

WGK: Wassergefahrdungsklas.se ( Water Hazard Class). 

GHS07: Vykřičník. 

GHS09: Životní prostředí. 

 


