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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název : N hnojivo
Kód výrobku : N01

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Hlavní kategorie použití : Profesionální používání
Funkce nebo kategorie použití : Hnojiva

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel
TIMAC Agro Czech s.r.o.
Znojemská 949/84
58601 JIHLAVA - ČESKÁ REPUBLIKA
T +420 567 301 995
sds@cz.timacagro.com - www.cz.timacagro.com

Výrobce
TIMAC Agro Düngemittelproduktions und Handels GmBH
Industriegelände Pischelsdorf
A-3435 ZWENTENDORF - Österreich
T +43 227770194-0
sds-info@at.timacagro.com

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Česká republika Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

Europe/Middle-East/Africa 3E (24h/7d) +1-760-476-3961
(Access code : 333021)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi: SDS < 2015 : Show CLP information only
Neklasifikováno

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Není nutné nijak označovat

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látka
Nepoužije se

3.2. Směsi

Tato směs neobsazuje žádné látky, které je třeba povinně uvádět podle čl. 3.2 přílohy II směrnice REACH.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí : V případě náhodného vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepříznivých 

účincích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při kontaktu s kůží : Jako preventivní opatření omyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření.
První pomoc při kontaktu s okem : Prsty držte oční víčka otevřená a vyplachujte oči dostatečným množstvím vody. V případě 

nutnosti vyhledejte očního lékaře.
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První pomoc při požití : Při požití vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tuto nádobu nebo štítek.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : voda, oxid uhličitý (CO2), prášek a pěna. K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva.
Nevhodná hasiva : žádný.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : Nehořlavý.
V případě požáru vznikají nebezpečné 
rozkladné produkty

: Působením vysokých teplot mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty jako např. oxid 
uhelnatý a oxid uhličitý, kouř, oxidy dusíku (NOx), NH3 nebo sloučeniny síry.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího 

ústrojí. Nezávislý izolační dýchací přístroj.
Další informace : Nevylévat požární vody do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Zabraňte tvorbě prachu. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Plány pro případ nouze : Zastavte únik, je-li to možné bez rizika. Rozlitou látku přehraďte a zachycujte.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte znečištění půdy a vod. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zabránění : Uniklý produkt seberte. Zbytek výrobku opatrně posbírejte.
Způsoby čištění : Látku rozsypanou na zemi smeťte nebo naberte lopatkou a vyhoďte do vhodné nádoby. 

Minimalizujte vytváření prachu. Zbytky nevypouštějte do kanalizačních stok.
Další informace : Tento materiál a nádoba od něj musejí být likvidovány bezpečným způsobem v souladu s 

platnými místními předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 8. ODDÍL 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Zajistěte dostatečné větrání k omezení koncentrace prachu na minimum. Dodržujte platné 

předpisy.
Hygienická opatření : Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření : Skladování výrobku ve velkém : Podlaha skladiště by měla být nepropustná a navržena tak, 

aby tvořila těsnicí nádrž.
Skladovací podmínky : Skladujte v původní nádobě. Chraňte se před sebemenším potřísněním.
Neslučitelné materiály : Viz část 10 o neslučitelných materiálech.
Skladovací prostory : Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
(viz oddíl(y): 1.2. Doporučená použití a omezení. ).

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry

Další informace : Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
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8.2. Omezování expozice

Ochrana očí :

druh Použití Charakteristické vlastnosti Norma

Ochranné brýle Prach S postranními štíty EN 166

Ochrana kůže a těla : Zajistěte ochranu kůže odpovídající podmínkám používání. Při opakovaném nebo 
dlouhodobějším kontaktu používejte rukavice

druh Norma

Rukavice EN 374

Ochrana dýchání : Tam, kde se může vytvářet velké množství prachu, používejte schválenou masku

druh Typ filtru Stav Norma

Polomaska na jedno použití, 
Opakovaně použitelná polomaska

druh P2 Ochrana proti prachu EN 143

Omezování a sledování expozice životního 
prostředí

: Učiňte všechna nezbytná opatření k zamezení náhodného úniku výrobku do kanalizace nebo 
vodních toků v případě prasknutí nádoby nebo porušení přepravního systému.

Další informace : Viz nadpis 6 : Opatření v případě náhodného úniku. Viz nadpis 7 : 7.1. Opatření pro bezpečné 
zacházení.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Pevná látka
Barva : krémově bílá.
Zápach : Bez zápachu.
Práh zápachu : Nehodí se
pH : Nejsou dostupné žádné údaje
pH roztok : 7 - 9
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : > 780 °C
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : Nehodí se
Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : 900 - 1100 kg/m³
Rozpustnost : Nejsou dostupné žádné údaje
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Neurčeno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) : Neurčeno
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Nehodí se.
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : Nehodí se

9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Podle našich poznatků žádné.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek používání.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Podle našich poznatků žádné.
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10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Teplo. Vlhkost.

10.5. Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
V případě požáru: viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Karcinogenita : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)
Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

 

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.
Ekologie - voda : I při velmi nízké koncentraci může způsobit eutrofizaci.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
N hnojivo 
Perzistence a rozložitelnost Na této směsi nebyla zatím provedena žádná studie.

12.3. Bioakumulační potenciál
N hnojivo 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log 
Pow)

Neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log 
Kow)

Neurčeno

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.
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Metody nakládání s odpady : Před likvidací nebo spalováním je dávána přednost recyklaci. Není-li recyklace možná, 
zlikvidujte výrobek v souladu s platnými místními předpisy pro nakládání s odpadem. Zlikvidujte 
u osoby pověřené zpracováním odpadů.

Doporučení pro likvidaci odpadu : Pro informace o shromažďování nebo recyklaci se obraťte na výrobce nebo dodavatele.
Další informace : Po eliminaci zbytků výrobku zničit obal spálením nebo použít k recyklaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Číslo OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku
Oficiální pojmenování pro přepravu  (ADR) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu  (IMDG) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu  (IATA) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu  (ADN) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu  (RID) : Nepoužije se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Nepoužije se

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Nepoužije se

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : Nepoužije se

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) : Nepoužije se

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : Nepoužije se

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : Nepoužije se
Obalová skupina (IMDG) : Nepoužije se
Balicí skupina (IATA) : Nepoužije se
Balicí skupina (ADN) : Nepoužije se
Obalová skupina (RID) : Nepoužije se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Látka ohrožující životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

   
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

- Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje

- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

- Vnitrozemská lodní doprava
Nepodléhá předpisům ADN : Žádná

- Železniční přeprava
Přeprava zakázána (RID) : Žádná

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
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ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII

Další informace, omezení, zákazy a předpisy : Všechny složky tohoto přípravku jsou zapsány v katalogu EINEC nebo v seznamu ELINCS.
 

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
 

ODDÍL 16: Další informace
Podle článku 31 nařízení REACH není k tomuto výrobku vyžadován bezpečnostní list. Tento bezpečnostní list výrobku byl vypracován dobrovolně 

Označení změn:
Tento bezpečnostní list byl kompletně přepracován (změny nejsou vyznačeny).

Bezpečnostní list EU (REACH příloha II)

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku


