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ODDÍL 1: Identifikace smČsi a spoleþnosti/podniku
1.1

Identifikátor výrobku
URAGAN D2

1.2

Úþinná látka:
Hydrogen cyanide (kyanovodík)
PĜíslušná urþená použití látky nebo smČsi a nedoporuþená použití
Urþená použití:
Konzervaþní pĜípravky pro dĜevo
PĜípravky používané pro konzervaci dĜeva vþetnČ Ĝeziva nebo dĜevČných
výrobkĤ pĜed pĤsobením dĜevokazných nebo dĜevo znetvoĜujících organismĤ.
Zahrnuje jak preventivní, tak ošetĜující pĜípravky.
Rodenticidy
PĜípravky používané pro regulaci myší, potkanĤ nebo jiných hlodavcĤ.
Insekticidy, akaricidy a pĜípravky k regulaci jiných þlenovcĤ
PĜípravky používané pro regulaci þlenovcĤ (napĜ. hmyzu, pavoukĤ a korýšĤ).
Fumigant používaný k desinfekci. Navržen pro práci v prázdných prostorách.
Nedoporuþená použití:
Použití URAGANu D2 by mČlo být omezeno pouze na ta uvedená výše.

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpeþnostního listu
Dodavatel:
Luþební závody Draslovka a.s. Kolín
Místo podnikání nebo sídlo:
Havlíþkova 605, 280 99 Kolín, ýeská republika
IýO:
46 35 73 51
Telefon:
+420 321 335 249, +420 321 335 118
OdbornČ zpĤsobilá osoba:
jan.jirku@draslovka.cz

1.4

Telefonní þíslo pro naléhavé situace
Toxikologické informaþní stĜedisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepĜetržitČ) +420-224919293
+420-224915402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvíĜat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpeþnosti
Celková klasifikace smČsi:

2.1

SmČs je klasifikována jako nebezpeþná dle NaĜízení (ES) 1272/2008 a
SmČrnice 1999/45/ES
Nebezpeþné úþinky na zdraví:
PĜi požití mĤže zpĤsobit smrt. PĜi styku s kĤží mĤže zpĤsobit smrt. PĜi
vdechování mĤže zpĤsobit smrt. ZpĤsobuje poškození orgánĤ (mozek, srdce,
varlata); expozice: požití, vdechování, styk s kĤží.
Nebezpeþné úþinky na životní Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úþinky.
prostĜedí.
Klasifikace látky nebo smČsi
Klasifikace dle (ES) 1272/2008:

Kódy tĜídy
nebezpeþnosti

kategorie Flam. Liquid 1
STOT SE 1
Acute Tox. 1
STOT RE 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 1
Kódy standardních vČt
H224, H300, H310, H330, H315, H319,
o nebezpeþnosti:
H370, H372, H400, H410
Specifické koncentraþní limity (SCL) SCL: Nejsou stanoveny
M-faktor: Není stanoven
a M-faktor
Klasifikace dle 1999/45/ES
Klasifikace
F+, T+, N, C, Xi
R-vČty
2.2

a

R12, R26, R34, R36, R50/53

Prvky oznaþení
Název: URAGAN D2
Obsahuje: Hydrogen cyanide (kyanovodík) min 97,6 % hm.(976 g/kg)
Výstražný symbol
nebezpeþnosti

Signální slovo

NEBEZPEýÍ

Indexové þíslo: 006-006-00-X
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Standardní vČty o nebezpeþnosti H224
H300
H310
H330
H370
H410

ExtrémnČ hoĜlavá kapalina a páry.
PĜi požití mĤže zpĤsobit smrt.
PĜi styku s kĤží mĤže zpĤsobit smrt.
PĜi vdechování mĤže zpĤsobit smrt
ZpĤsobuje poškození orgánĤ (mozek, srdce, varlata).
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
úþinky.
Pokyny pro bezpeþné zacházení P210
ChraĖte pĜed teplem/jiskrami/otevĜeným plamenem /
horkými povrchy. — Zákaz kouĜení.
P260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P262
ZabraĖte styku s oþima, kĤží nebo odČvem.
P273
ZabraĖte uvolnČní do životního prostĜedí.
P281
Používejte pĜedepsané ochranné pomĤcky.
P303 + P361 + P353 PěI STYKU S KģŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované þásti odČvu okamžitČ svléknČte.
OpláchnČte kĤži vodou/osprchujte.
P304 + P340
PěI VDECHNUTÍ: PĜeneste postiženého na þerstvý
vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadĖující
dýchání.
P310
OkamžitČ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ
STěEDISKO nebo lékaĜe.
Použití, pro která je biocidní pĜípravek povolen: Konzervaþní pĜípravky pro dĜevo, Rodenticidy, Insekticidy,
akaricidy a pĜípravky k regulaci jiných þlenovcĤ
Pouze pro profesionální, školené a licencované uživatele (fumigátory).
PĜed použitím þtČte pĜiložené pokyny
2.3

Další nebezpeþnost
SmČs NENÍ klasifikována jako PBT ani vPvB;k datu vyhotovení bezpeþnostního listu není zaĜazena na kandidátské
listinČ pro zaĜazení do PĜílohy XIV REACH.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách smČsi
Identifikátor Název
složky:
Identifikaþní þíslo

Hydrogen cyanide (kyanovodík)
Indexové þíslo
ýíslo CAS
ýíslo v C&L Inventory
006-006-00-X
74-90-8
zatím nepĜidČleno
Registraþní þíslo
01-2119451620-48-0003
Obsah % hm
min. 97,6 %
Klasifikace
dle Kódy
tĜídy
a
kategorie Flam. Liquid 1
STOT SE 1
(ES) 1272/2008:
nebezpeþnosti
Acute Tox. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Acute 1
Kódy standardních vČt
H224, H300, H310, H330, H370, H372, H400,
o nebezpeþnosti:
H410
Klasifikace
dle Klasifikace
F+, T+, N
67/548/EHS
R-vČty
R12, R26, R50/53

Identifikátor Název
složky:
Identifikaþní þíslo

Sulphur dioxide (oxid siĜiþitý)
Indexové þíslo
CAS þíslo
ýíslo v C&L Inventory
016-011-00-9
7446-09-5
zatím nepĜidČleno
Registraþní þíslo
není známo
Obsah % hm
0,9 – 1,1
Klasifikace
dle Kódy
tĜídy
a
kategorie
Skin Corr. 1B
(ES) 1272/2008:
nebezpeþnosti
Kódy standardních vČt
H314
o nebezpeþnosti:
Klasifikace
dle Klasifikace
C
67/548/EHS
R-vČty
R34

Identifikátor Název
složky:
Identifikaþní þíslo

Phosphoric acid ... % (Kyselina fosforeþná ...%)
Indexové þíslo

CAS þíslo

ýíslo v C&L Inventory

015-011-00-6

7664-38-2

zatím nepĜidČleno
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Obsah % hm

0,08 – 0,12

Klasifikace
dle Kódy
tĜídy
a
(ES) 1272/2008:
nebezpeþnosti
Kódy standardních vČt
o nebezpeþnosti:
Klasifikace
dle Klasifikace
67/548/EHS
R-vČty
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Eye Irrit. 2
H319
Xi
R36

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1

4.2

4.3

Popis první pomoci
PĜi nadýchání: OkamžitČ zastavte expozici. Vyvećte (vyneste) postiženého ven na þerstvý vzduch, uvolnČte mu
odČv. ZároveĖ jej nechte inhalovat Nitramyl (1- 2 ampule; je-li k dispozici) nebo kyslík a to i
v pĜípadČ, není-li pĜi vČdomí, ale jeho dýchání je dostateþnČ silné. Postupujte stejnČ jako
v pĜípadČ náhodného požití.
V pĜípadČ zasažení, zajistČte, aby postižený zĤstal v klidu, jak fyzicky, tak i psychicky a
zabraĖte jeho prochladnutí. Je-li to možné, podejte postiženému kyslík þi poskytnČte jiný
zpĤsob umČlého dýchání s výjimkou dýchání z úst do úst, neboĢ tím sami riskujete otravu. Je-li
postižený v bezvČdomí, þi pokud zvrací, uvećte ho do stabilizované polohy na boku (abyste
zabránili vdechnutí zvratkĤ). Ihned zajistČte lékaĜskou pomoc.
PĜi styku s kĤží: SvléknČte okamžitČ kontaminovaný odČv. OkamžitČ omyjte zasažené místo velkým množstvím
(pokud možno vlažné) vody a mýdlem. Nakonec použijte dostateþné množství regeneraþního
krému.
Ihned zajistČte lékaĜskou pomoc.
PĜi zasažení oþí: OkamžitČ vypláchnČte oþi velkým množstvím (pokud možno vlažné) vody. Vyplachujte oþi po
dobu 15 minut.
Ihned zajistČte lékaĜskou pomoc.
PĜi požití:
VYVOLEJTE ZVRACENÍ: Zvracení vyvolávejte jen u osoby pĜi vČdomí do 1 hodiny po
požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžiþkou tekutého mýdla a práškovým nebo
rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám.
DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ
ROZMÍCHANÝCH VE VODċ – nezávisle na tom, zda se zvracení podaĜilo vyvolat
Dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum):
Rozbijte ampuli NITRAMYLU – nejlépe zabalenou v kapesníku – a pĜiložte na ústa a nos
postiženého, který tak bude vdechovat výpary NITRAMYLU.
Ihned zajistČte lékaĜskou pomoc.
NejdĤležitČjší akutní a opoždČné symptomy a úþinky
PĜi nadýchání:
Bolení v krku, nevolnost, úzkost, zvracení, zarudlá pokožka
PĜi styku s kĤží:
Nevolnost, úzkost, zvracení, zarudlá pokožka
PĜi zasažení oþí:
Zarudnutí a pálení oþí, nevolnost, úzkost, zvracení, zarudlá pokožka
PĜi požití:
Bolení v krku, nevolnost, úzkost, zvracení, zarudlá pokožka
Pokyny týkající se okamžité lékaĜské pomoci a zvláštního ošetĜení
Dojde-li k otravČ kyanovodíkem, okamžitČ zajistČte lékaĜskou pomoc.
PracovištČ musí být vždy vybaveno odpovídajícími prostĜedky k zajištČní okamžitého ošetĜení:
ampule Nitramylu
CYANOKIT ( aplikuje pouze lékaĜ formou intravenózní infuze (do žíly))

ODDÍL 5: OpatĜení pro hašení požáru
5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodná hasiva:
TĜíštivý vodní proud. Práškový A, B, C, D. Hašení je nutné pĜizpĤsobit okolním podmínkám.
Nevhodná hasiva: Voda plný proud, pČna, oxid uhliþitý.
Zvláštní nebezpeþnost vyplývající z látky nebo smČsi
Kapalina se rychle vypaĜuje a se vzduchem tvoĜí výbušnou smČs. Kapalný kyanovodík má sklony polymerizovat.
Tato chemická reakce je katalyzována alkalickými látkami a souþasnou tvorbou þpavku – tato reakce mĤže být
doprovázena explozemi.
Pokyny pro hasiþe
Protichemický odČv, izolaþní dýchací pĜístroj

BEZPEýNOSTNÍ LIST
dle (ES) 1907/2006 ve znČní (ES) 453/2010

URAGAN D2

Datum vydání:
Datum revize:
Nahrazuje revizi z:
Strana:

17.03.2004
01.05.2012
23.02.2011
4 / 10

ODDÍL 6: OpatĜení v pĜípadČ náhodného úniku
6.1

6.2

6.3

6.4

OpatĜení na ochranu osob, ochranné prostĜedky a nouzové postupy
ZajistČte vhodnou osobní ochranu (vþetnČ izolaþních dýchacích pĜístrojĤ) bČhem odstraĖování uniklé látky. Oblast
evakuujte. Plynné emise z jímek mohou být znaþnČ sníženy pokrytím pČnou na polární kapaliny.
OpatĜení na ochranu životního prostĜedí
ZabraĖte úniku do odtokĤ, kanalizace a ĜeþištČ. Dostane-li se kontaminovaná voda do odtoku þi ĜeþištČ, okamžitČ o
tom uvČdomte pĜíslušné orgány státní správy.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro þištČní
UmožnČte vypaĜení do ovzduší, monitorujte koncentraci po vČtru, abyste zajistili, že nechránČné osoby nevstoupí þi
nezĤstanou v oblastech s vysokou expozicí. NemĤžete-li použít tento postup, zĜećte velkým množstvím vody a pak
upravte nadbytkem hydroxidu sodného a následnČ chlornanu sodného.
Odkaz na jiné oddíly
OOPP viz Oddíl 8, likvidace viz Oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1

7.2

7.3

OpatĜení pro bezpeþné zacházení
ZajistČte, že všechny osoby, které s látkou nakládají, jsou proškoleny z manipulace a bezpeþného zacházení a
bezpeþnostních postupĤ v pĜípadČ havárie. Je nezbytné zabránit jakémukoli kontaktu s kapalinou nebo výpary. S
URAGANem D2 mohou manipulovat pouze speciálnČ proškolené a zpĤsobilé osoby.
Podmínky pro bezpeþné skladování látek a smČsí vþetnČ nesluþitelných látek a smČsí
Pozn: Skladována smí být pouze stabilizovaná kyselina kyanovodíková.
Kyanovodík lze skladovat pouze pod Ĝízenými podmínkami a na jasnČ oznaþených místech. Nádoby uchovávejte na
dobĜe odvČtrávaných místech. Uchovávejte v suchu. Uchovávejte mimo dosah zásad, oxidaþních þinidel, hoĜlavých
a výbušných látek. Uchovávejte mimo dosah potravin a tabákových výrobkĤ. Do skladovacích prostor mohou
vstoupit jen zamČstnanci zpĤsobilí k práci s kyanovodíkem.
Uchovávejte na chladném místČ.
Specifické koneþné / specifická koneþná použití
Biocidní pĜípravek – viz Oddíl 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostĜedky
8.1

8.2

Kontrolní parametry
Expoziþní limity podle NaĜízení vlády þ. 361/2007 Sb.:
Název látky (složky): CAS
PEL mg/m3
NPK-P mg/m3
Poznámka
Hydrogen cyanide
74-90-8
3
10
Limitní hodnoty ukazatelĤ biologických
Nejsou stanoveny
testĤ (432/2003 Sb., pĜíloha 2):
DNEL
0,054 mg/kg tČlesné váhy/den (dlouhodobá expozice dermální zamČstnanci)
0,78 mg/m3 (dlouhodobá expozice inhalaþní zamČstnanci)
0,018 mg/kg tČlesné váhy/den (dlouhodobá expozice dermální veĜejnost)
0,13 mg/m3 (dlouhodobá expozice inhalaþní veĜejnost)
0,018 mg/kg tČlesné váhy/den (dlouhodobá expozice orální veĜejnost)
PNEC
4 x 10-5 mg/l (sladká voda)
3,81 x 10-5 mg/kg mokrého sedimentu (sediment)
0,25 mg/l (ýOV)
1,02 x 10-5 mg/kg vlhké pĤdy (pĤda)
Omezování expozice
OOPP zde uvedené poskytují maximální ochranu. Jiné OOPP lze použít na základČ vlastního vyhodnocení rizik
Omezování expozice pracovníkĤ
Ochrana dýchacích cest:
Maska (EN136) s protiplynovým filtrem typ B2 nebo ekvivalentní (napĜ.
kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN 14 387 + A1), izolaþní dýchací
pĜístroj (EN 133)
Ochrana oþí:
Maska (EN136) s protiplynovým filtrem typ B2 nebo ekvivalentní (napĜ.
kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN 14 387 + A1), izolaþní dýchací
pĜístroj (EN 133) a/nebo ochrana oþí dle EN 166.
Ochrana rukou:
tloušĢka
materiál
doba prĤniku
Rukavice
(napĜ. KCL 732)
min 0,4 mm
nitril
> 240 min
Ochrana kĤže:
Ochranný odČv (EN 15 419), ochranná obuv (ISO 20 346)
Omezování expozice životního prostĜedí
Viz CAR
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1

9.2

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
Bezbarvá kapalina/plyn
Zápach:
Po hoĜkých mandlích
Prahová hodnota zápachu:
0,17 ppm (hm./objem) ve vodČ
0,58 ppm (V/V) ve vzduchu
pH (pĜi 20°C):
Data nejsou k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):
-14
Poþáteþní bod varu a rozmezí bodu varu (°C):
25,6 – 25,9
Bod vzplanutí (°C):
-17,8 (uzavĜený kalíšek)
Rychlost odpaĜování
Data nejsou k dispozici
HoĜlavost:
Meze výbušnosti nebo hoĜlavosti: horní mez (% obj.): 40,0
dolní mez (% obj.): 5,6
Tlak páry
830 hPa pĜi 20 °C
Hustota páry
0,9359 (vzduch =1)
Relativní hustota
0,687 (voda =1)
Rozpustnost
NeomezenČ mísitelný s vodou
Rozpustný v ethanolu, etheru
RozdČlovací koeficient: n-oktanol / voda:
log Kow = -0.25 pĜi 20 °C
Teplota samovznícení:
535 °C
Teplota rozkladu:
Data nejsou k dispozici
Vizkozita:
0,192 mPa.s
Výbušné vlastnosti:
Nemá výbušné vlastnosti ve smyslu NaĜízení (EU)
1272/2008 a smČrnice1999/45/ES
Oxidaþní vlastnosti:
Nemá oxidaþní vlastnosti
Další informace
Neuvedeno

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5
10.6

Reaktivita
V zásaditém prostĜedí se objevuje autokatalyzovaná polymerizace, pĜi níž se generuje znaþné množství tepla, a
která mĤže zpĤsobit výbuch.
Chemická stabilita
Stabilní v kyselém prostĜedí.
Možnost nebezpeþných reakcí
PĜi kontaktu s teplem nebo zásadami mĤže polymerizovat. BouĜlivé reakce mohou nastat pĜi kontaktu
s koncentrovanou kyselinou sírovou nebo s oxidaþními þinidly. Nebezpeþné jsou reakce s oxidy kovĤ.
Podmínky, kterým je tĜeba zabránit
Jiskry, plameny, horké povrchy.
Kapalný kyanovodík má sklony polymerizovat. Tato reakce je katalyzována zásaditými látkami a dává vzniknout
þpavku, což mĤže být doprovázeno explozemi.
Nesluþitelné materiály
Zásadité látky, oxidy kovĤ, koncentrovaná kyselina sírová, oxidaþní þinidla.
Nebezpeþné produkty rozkladu
Nejsou

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1

Informace o toxikologických úþincích
a) Akutní toxicita
LD50 (orální; krysa): 3,1 mg/kg tČlesné váhy
LD50 (dermální; králík): 6,7 mg/kg tČlesné váhy
LC50 (inhalaþní; krysa; 60 min): 160 mg/m3
b) Žíravost / dráždivost pro kĤži
Testy žíravosti kĤže a dráždČní oþí se neprovádí vzhledem k vysoké akutní toxicitČ HCN.
c) Vážné poškození oþí /podráždČní oþí
Okulární LD50 je 1,04 mg/kg tČlesné váhy.
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Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kĤže
Senzibilizace kĤže není jednou z hlavních obav u HCN vzhledem k jeho vysoké akutní dermální a inhalaþní
toxicitČ.
Mutagenita v zárodeþných buĖkách
Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna
Karcinogenita
HCN byl použit jako fumigant v potravČ podávané krysám po dva roky. Nebyl pozorován žádný dĤkaz
karcinogenity v žádném z orgánĤ u zvíĜat tomuto vystavených. Kyanovodík není podle podmínek této studie
karcinogenní.
Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna
Toxicita pro reprodukci
Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
LOEL (24 h): 0,5 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (zhoršení mitochondriálních funkcí srdeþní
tkánČ)
LOEL (24 h): 0,5 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (zhoršení mitochondriálních funkcí jaterní tkánČ)
LOEL (24 h): 0,5 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (zhoršení mitochondriálních aktivit mozkové
tkánČ)
NOEL (24 h): 2 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (vyþerpání hladiny ATP v srdeþní tkáni)
LOEL (24 h): 0,5 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (vyþerpání hladiny ATP v jaterní tkáni)
LOEL (24 h): 0,5 mg/kg tČlesné váhy; na základČ: patologie (vyþerpání hladiny ATP v mozkové tkáni)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
cesta: orální:
NOAEL: 1,02 mg/kg tČlesné váhy/den
Cílové orgány: žlázy: štítná žláza
cesta: inhalace:
NOAEC: 3,75 mg/m³
Cílové orgány: žlázy: štítná žláza
Nebezpeþnost pĜi vdechnutí
Není známa

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1

12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

Toxicita
Ryby
LC50(Salmo gairdneri, 96 hod): 0,042 mg/l
ěasy
EC50 72 hod: 0,040 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
Dafnie
EC50 48 hod: 1,07 mg/l (Daphnia magna)
Bakterie
HC5 : 1,1 µg/L
Perzistence a rozložitelnost
Kyanovodík mĤže být rozložen (biorozložitelnost) prostĜednictvím modifikovaných mikrobních kultur a
modifikovaného aktivního kalu. NicménČ, vČtšinou je natolik toxický, že se mikrobní systémy nemohou na tyto
vysoké koncentrace adaptovat. NapĜíklad enzym hydratáza, také známý jako formamid hydroláza, který je
produkován urþitými mikroorganismy, zvláštČ pak houbami, je schopen rozložit kyanidy i ve vysokých
koncentracích. Existují studie popisující likvidaci roztokĤ s obsahem iontĤ CN- až do výše 2% objemu
prostĜednictvím Fusarium monoliforme.
Bioakumulaþní potenciál
BCF 0,73
Mobilita v v pĤdČ
Oþekává se, že kyanovodík je v pĤdČ vysoce mobilní. Henryho konstanta 5,2 kPa.m3.mol-1 /5,1 x 10-2 atm.m3.mol-1.
TČkavost kyanovodíku ze suchého povrchu pĤdy je považována za možnou pĜi tlaku 742 mm Hg (98 925 Pa).
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látka nesplĖuje kritéria PBT a vPvB.
Jiné nepĜíznivé úþinky
Nejsou známy.

BEZPEýNOSTNÍ LIST
dle (ES) 1907/2006 ve znČní (ES) 453/2010

URAGAN D2

Datum vydání:
Datum revize:
Nahrazuje revizi z:
Strana:

17.03.2004
01.05.2012
23.02.2011
7 / 10

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraĖování
13.1

Metody nakládání s odpady
a) Vhodné metody pro odstraĖování látky nebo pĜípravku a zneþištČného obalu:
Metody likvidace Uraganu:
Nezpracovaný materiál je pĜedán oprávnČné osobČ k termické likvidaci.
Je-li to možné, uniklý kyanovodík by mČl být odþerpán zpČt do bezpeþné, utČsnČné nádoby. ZabraĖte výskytu
ohnČ þi jisker. Jeho kaluže zĜećte vodou a smČs zlikvidujte za pomocí sodného louhu a síranu železnatého.
Dojde-li ke kontaminaci vodního potrubí a kanalizace, nadávkujte ca 10 kg síranu železa a 2 kg NaOH (100%)
na každý kilogram uniklého HCN na místo jeho úniku
Katalogové þíslo odpadu 060311* – pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Dostane-li se kyanovodík do pĤdy, musí být tato detoxikována a odstranČna až do hloubky prosáknutí. Tyto
þinnosti mohou být vykonávány jen s OOPP.
Katalogové þíslo odpadu 170505* – vytČžená hlušina obsahující nebezpeþné látky
Metody odstranČní kontaminovaných obalĤ:
Použité obaly pĜedat oprávnČné osobČ k termické likvidaci.
Katalogové þíslo 150110 – obaly zneþištČné nebezpeþnými látkami
Dojde-li ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod je nutné neprodlenČ informovat místní jednotku
hasiþského záchranného sboru a orgány životního prostĜedí státní samosprávy.
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpĤsob nakládání s odpady
viz výše
c) Zamezení odstranČní odpadĤ prostĜednictvím kanalizace
ZabraĖte prĤniku kontaminovaných vod od kanalizace
d) Zvláštní bezpeþnostní opatĜení pro doporuþené nakládání s odpady
viz výše

ODDÍL 14: Informace pro pĜepravu
14.1
14.2

14.3

UN þíslo 1614
Náležitý název UN pro zásilku
Pozemní pĜeprava ADR
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující ménČ než 3 % vody a nasáklý v
porézní inertní hmotČ
Železniþní pĜeprava RID
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující ménČ než 3 % vody a nasáklý v
porézní inertní hmotČ
NámoĜní pĜeprava IMDG:
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující ménČ než 3 % vody a nasáklý v
porézní inertní hmotČ
Letecká pĜeprava ICAO/IATA:
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující ménČ než 3 % vody a nasáklý v
porézní inertní hmotČ
TĜída/tĜídy nebezpeþnosti pro pĜepravu
Pozemní pĜeprava ADR

6.1
Klasifikace
Pozemní pĜeprava ADR

14.4

TF1
Obalová skupina
Pozemní pĜeprava ADR

Železniþní pĜeprava RID

6.1

Pozemní pĜeprava ADR

Pozemní pĜeprava ADR

Letecká pĜeprava ICAO/IATA:

6.1

Železniþní pĜeprava RID

TF1
Železniþní pĜeprava RID

I
I
Výstražná tabule (Kemler)
Bezpeþnostní znaþka

NámoĜní pĜeprava IMDG:

6.1

NámoĜní pĜeprava IMDG:

I

Letecká pĜeprava ICAO/IATA:

I

Železniþní pĜeprava RID
663
Železniþní pĜeprava RID

NámoĜní pĜeprava IMDG:

Letecká pĜeprava ICAO/IATA:
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Poznámka
Pozemní pĜeprava ADR

14.5
14.6
14.7

Železniþní pĜeprava RID

-

NámoĜní pĜeprava IMDG:

Látka zneþišĢující moĜe: ANO
EmS: F-A; S-U

Letecká pĜeprava ICAO/IATA:

PAO: zakázáno
CAO: zakázáno

Nebezpeþnost pro životní prostĜedí
Látka zneþišĢující moĜe
Zvláštní bezpeþnostní opatĜení pro uživatele
Není tĜeba
Hromadná pĜeprava podle pĜílohy II MARPOL 73/78 a pĜedpisu IBC
NepĜepravuje se

ODDÍL 15: Informace o pĜedpisech
15.1

15.2

NaĜízení týkající se bezpeþnosti, zdraví a životního prostĜedí / specifické právní pĜedpisy týkající se látky
nebo smČsi
NaĜízení ES 1907/2006 (REACH)
NaĜízení ES 1272/2008 (CLP)
NaĜízení Komise (ES) þ. 1451/2007
SmČrnice 98/8/ES
SmČrnice 2008/98/ES o odpadech
Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, v platném znČní a
provádČcí pĜedpisy k tomuto zákonu
Zákon 120/2002 Sb., o podmínkách uvádČní biocidních pĜípravkĤ a úþinných látek na trh a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znČní
Zákon 102/2001 Sb.,o obecné bezpeþnosti výrobkĤ, v platném znČní
Zákon 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znČní a pĜedpisy souvisící
Zákon. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví
Posouzení chemické bezpeþnosti
Viz CAR
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ODDÍL 16: Další informace
a)
b)

c)

d)

ZmČny provedené v bezpeþnostním listu v rámci revize
ZmČny oproti pĜedchozí verzi jsou vyznaþeny podbarvením a podtržením
Klíþ nebo legenda ke zkratkám
Flam. Liquid
HoĜlavá kapalina
Acute Tox.
Akutní toxicita
STOT SE
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
STOT RE
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Eye Irrit.
Vážné podráždČní oþí
Skin Corr.
Žíravost pro kĤži
Skin Irrit.
Dráždivost pro kĤži
Aquatic Acute
Nebezpeþný pro vodní prostĜedí
Aquatic Chronic
Nebezpeþný pro vodní prostĜedí
DNEL
Odvozená množství bez škodlivých úþinkĤ
PNEC
PĜedpokládaná koncentrace bez škodlivých úþinkĤ
ADR
Evropská dohoda o mezinárodní silniþní pĜepravČ nebezpeþných vČcí
RID
ěád pro mezinárodní železniþní pĜepravu nebezpeþných vČcí
IMDG
Mezinárodní pĜedpis o námoĜní pĜepravČ nebezpeþných vČcí
ICAO
Technické pokyny pro bezpeþnou leteckou pĜepravu nebezpeþného zboží
CAS
Chemical Abstracts Service
PEL
PĜípustný expoziþní limit
NPK-P
Nejvyšší pĜípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší
EN
Evropská norma
LD50
Smrtelná dávka pro 50 % testovaných organismĤ
LC50
Smrtelná koncentrace pro 50 % testovaných organismĤ
EC50
Efektivní koncentrace pro 50 % testovaných organismĤ
HC5
Nebezpeþná koncentrace pro 5 % testovaných organismĤ
NOEL
Hladina bez pozorovatelného úþinku
LOEL
Nejnižší hladina s pozorovatelným úþinkem
NOAEL
Hladina bez pozorovatelných nepĜíznivých úþinkĤ
NOAEC
Koncentrace bez pozorovatelných nepĜíznivých úþinkĤ
GLP
Správná laboratorní praxe
DIN
NČmecký institut pro normalizaci
OECD
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
PBT
Látka perzistentní, bioakumulativní nebo toxická
vPvB
Látka velmi perzistentní nebo velmi bioakumulativní
BCF
Biokoncentraþní faktor
DĤležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Viz 15.1
PožárnČ a bezpeþnostnČ technické charakteristické hodnoty nebezpeþných látek
Seznam pĜíslušných standardních vČt o nebezpeþnosti a/nebo pokynĤ pro bezpeþné zacházení
R12
ExtrémnČ hoĜlavý
R26
Vysoce toxický pĜi vdechování
Vysoce toxický pro vodní organismy, mĤže vyvolat dlouhodobé nepĜíznivé úþinky ve
R50/53
vodním prostĜedí
H224
ExtrémnČ hoĜlavá kapalina a páry.
H300
PĜi požití mĤže zpĤsobit smrt.
H310
PĜi styku s kĤží mĤže zpĤsobit smrt.
H330
PĜi vdechování mĤže zpĤsobit smrt.
H314
ZpĤsobuje tČžké poleptání kĤže a poškození oþí
H315
Dráždí kĤži
H319
ZpĤsobuje vážné podráždČní oþí
ZpĤsobuje poškození orgánĤ (mozek, srdce, varlata); expozice: požití, vdechování,
H370
styk s kĤží.
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úþinky.
ChraĖte pĜed teplem/jiskrami/otevĜeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz
P210
kouĜení.
P260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
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P262
P273
P281

e)
f)

ZabraĖte styku s oþima, kĤží nebo odČvem.
ZabraĖte uvolnČní do životního prostĜedí.
Používejte pĜedepsané ochranné pomĤcky.
PěI STYKU S KģŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované þásti odČvu okamžitČ
P303 + P361 + P353
svléknČte. OpláchnČte kĤži vodou/osprchujte.
PěI VDECHNUTÍ: PĜeneste postiženého na þerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
P304 + P340
v poloze usnadĖující dýchání.
P310
OkamžitČ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO nebo lékaĜe.
Pokyny pro školení
Bezpeþnostní školení o zacházení s chemickými látkami a hoĜlavinami, bezpeþnostní list
Další informace
Všechny látky obsažené v URAGANu D2 mají harmonizovanou klasifikaci podle pĜílohy VI naĜízení
1272/2008/ES.
Prohlášení
Informace uvedené v tomto bezpeþnostním listu jsou v maximální dobré víĜe považovány za správné, ale
nejsou pĜedkládány jako zcela vyþerpávající a smČjí být použity pouze jako vodítko. Informace v tomto
dokumentu jsou založeny na souþasném stavu našich znalostí a vztahují se na výrobek s ohledem na pĜíslušná
bezpeþnostní opatĜení. NepĜedstavuje garanci vlastností výrobku. Luþební závody Draslovka a.s., Kolín
nenese odpovČdnost za jakékoli škody vyplývající z manipulace nebo z kontaktu s výše uvedeným
produktem.

