
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia  (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 

Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 Verzia: 1.1

Dátum vydania: 17.03.2004

Dátum revízie: 19.07.2021

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4 Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP) + na základe výsledkov testov / CSR:

2.2 Prvky označovania

Číslo autorizácie (podľa EU 528/2012): SK18-MRP-004
Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):

NEBEZPEČENSTVO

Názov chemický / obchodný:

Látka / změs:
UFI kód:

BLUEFUME®

Nepridelené

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Změs

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Kolín, 28002, Havlíčkova 605

Rodenticídy (Prípravky používané pre reguláciu myší, potkanov alebo iných hlodavcov)Identifikované použitia:

Neodporúčané použitia: Použitie BLUEFUME® je obmedzené na vyššie uvedené

Obchodný názov:

Insekticídy, akaricídy a produkty na kontrolu iných článkonožcov (Prípravky používané pre 

reguláciu článkonožcov (napr. hmyzu, pavúkov a kôrovcov)
Fumigant používaný na dezinfekciu. Navrhnutý pre práce v prázdnych priestoroch.

Názov:

Výstražné slovo:

Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika
46 35 73 51
+420 321 335 281
www.draslovka.cz
sds@draslovka.cz

BLUEFUME®

Akútna toxicita, kategória 1, H300/310/330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže 

spôsobiť smrť.
Dráždivosť pre kožu, kategória 2, H315 Dráždi kožu. *

Podráždenie očí, kategória 2, H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. *

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia), kategória 2, H373 Môže spôsobiť 

poškodenie orgánov (štítna žľaza) pri predĺženej alebo opakovanej expozícii požitím, 

vdychovaním, stykom s kožou. *

Nebezpečný pre vodné prostredie - akútne, kategória 1, H400 Veľmi toxický pre vodné 

organizmy.

Nebezpečný pre vodné prostredie - chronické, kategória 1, H410 Veľmi toxický pre vodné 

organizmy, s dlhodobými účinkami.

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC): Limbová 5, Bratislava, Slovenská republika, 

Tel.: +421 2 54 772 307, +421 2 54 774 166

* podľa nariadenia 528/2012

www:
Spracovateľ KBÚ:

Výrobca:
Adresa:

Sídlo:

BLUEFUME®

Identifikačné číslo:
Tel:

Horľavá kvapalina, kategória 1, H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

Výstražný piktogram:

Iný názov: BLUEFUME® plechovky

UFI kód: Nepridelené
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H-věty:

P-pokyny:

2.3

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Obsah 

(hmot. %)

CAS

EINECS

Index N°

Reg. číslo

Špecifické koncen. 

limity, multiplikačné 

faktory; ATE

min. 97,6

74-90-8

200-821-6

006-006-01-7

01-2119451620-48-

0003

Flam. Liquid 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

0,9 - 1,1

7446-09-5

231-195-2

016-011-00-9

01-2119485028-34-

0000

Acute Tox. 3 *

Press. Gas

Skin Corr. 1B

H331

H314

Úplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

kyanovodík

Obsahuje:

Názov složky

Doplňujúce informácie:

Tento výrobok neobsahuje látku považovanú za SVHC.

H300/310/330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (štítna žľaza) pri predĺženej alebo opakovanej expozícii 

požitím, vdychovaním, stykom s kožou.

kyanovodík , oxid siričitý

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

Použitie, pre ktoré je biocídny prípravok povolený: Rodenticídy, Insekticídy, akaricídy a produkty 

na kontrolu iných článkonožcov

Okamžitá prvá pomoc je zásadná! Okamžite zaistite lekársku pomoc.

Záväzná klasifikácia / klasifikácie 

podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 

(CLP)

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P260 Nevdychujte plyn.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

Len pre profesionálnych, školených a licencovaných užívateľov (fumigátory).

oxid siričitý

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny (Manuál pre fumigátory).

Táto zmes neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Všeobecné pokyny:

P304/340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P310 Okamžite volajte lekára.

Na základe výsledkov posúdenia táto látka nie je PBT ani vPvB.
Iná nebezpečnosť
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4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3 Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pri kontakte s očami:

Pri požití:

Trieštivý vodný prúd, práškový ABCD, pena AFFF. Hasenie treba prispôsobiť okolitým 

podmienkam.

Vhodné hasiace prostriedky:

Ochrana poskytovateľov prvej pomoci:

Každé pracovisko musí byť vybavené lekárničkou pre prípad poskytnutia prvej pomoci. Okrem 

bežného vybavenia musí byť k dispozícii:

Antidóta - v SR Cyanokit. *) Podáva lekár !!! *) (Nie všetky antidotá sú medzinárodne odporúčaná. 

Obráťte sa na národné toxikologické stredisko pre informácie) Obraťte se na národní 

toxikologické středisko pro informace);

Resuscitátor (Ambuvak);

Kyslík

Pri nadýchaní: Bolesť hlavy, závraty, poruchy sluchu, dýchacie ťažkosti, bolenie v krku, nevoľnosť, 

úzkosť, zvracanie, začervenaná pokožka; pri dlhšom vdychovaní po dobu 30 minút nevoľnosť, 

vracanie a búšenie srdca, bolesť hlavy, závraty, poruchy sluchu, dýchacie ťažkosti, bolenie v krku, 

nevoľnosť, úzkosť, zvracanie, začervenaná pokožka; pri dlhšom vdychovaní po dobu 30 minút 

nevoľnosť, vracanie a búšenie srdca;

Pri styku s kožou: Nevoľnosť, úzkosť, zvracanie, začervenaná pokožka;

Pri zasiahnutí očí: Začervenanie a pálenie očí, nevoľnosť, úzkosť, zvracanie, začervenaná pokožka;

Pri požití: Bolenie v krku, nevoľnosť, úzkosť, zvracanie, začervenaná pokožka

Plný prúd vody, oxid uhličitý.

Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Vyplachujte po dobu 10-15 minút. Pri 

vyplachovaní majte viečka otvorené, aj keď je nutné k tomu použiť silu. Okamžite zaistite 

lekársku pomoc.

Pretlakový protichemický odev a izolačný dýchací prístroj (EN 137).

Vyveďte / vyneste postihnutého na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, uistite sa, že jeho dýchacie cesty 

sú voľné a zahájte KPR (kardiopulmonálnej resuscitácii). Je zakázané vykonávať dýchanie z úst do 

úst - riziko otravy záchranca. Použite napr. Dýchaciu masku s jednosmerným ventilom, vaky pre 

umelú pľúcnu ventiláciu a pod., aby nedošlo k inhalácii z pľúc postihnutého. Čo najskôr podajte 

kyslík. Kyslík by mal byť podávaný nepretržite až do odovzdania pacienta do starostlivosti lekára. 

Okamžite zaistite lekársku pomoc.
Okamžite odstráňte kontaminovaný odev. Umyte postihnutú kožu veľkým množstvom (najlepšie 

vlažnej) vody. Ak sa objavia príznaky otravy, postupujte podľa pokynov pre inhaláciu (pozri 

vyššie). Okamžite zaistite lekársku pomoc.

Pozn.: Kontaminované odevy a vybavenie postihnutého môžu predstavovať riziko kontaminácie a 

musia byť umiestnené v uzavretej nádobe a odborne zlikvidované.

Pri inhalácii:

Pri kontakte s kožou:

Chráňte seba a akékoľvek zasiahnuté osoby pred ďalšou expozíciou pri poskytovaní prvej pomoci 

(môže byť zasiahnutý aj ochranný odev). Používajte predpísané OOPP, ak koncentrácia HCN 

neklesne pod stanovený bezpečný limit (3 mg/m3).

Okamžite zaistite lekársku pomoc. Požitie aj malého množstva látky je s najvyššou 

pravdepodobnosťou smrteľné, ak nie je poskytnutá okamžitá lekárska pomoc.

Vhodné hasiace prostriedky:

Kvapalina sa rýchlo vyparuje a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Kvapalný kyanovodík má sklony 

polymerizovať. Táto chemická reakcia je katalyzovaná alkalickými látkami a súčasnou tvorbou 

čpavku – táto reakcia môže byť doprevádzaná explóziami.
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6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. Použitia

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Látky, pre ktoré je stanovený expozičný limit Spoločenstva (EU) 2017/164:

OEL (mg/m³) STEL (mg/m³)

74-90-8 1 5

DNEL:

Jednotka Hodnota

kyanovodík (CAS: 74-90-8)

Exponovaná skupina a 

spôsob expozície
Trvanie expozície Typ účinku

Látka CAS
Limitné hodnoty

Poznámka

Kyanovodík D - pri expozícii sa významne 

uplatňuje prenikanie látky kožou

Pre zamestnancov okrem zamestnancov zasahujúcich v prípade núdze: Používajte vhodné 

ochranné prostriedky a pomôcky (pozri oddiel 8), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, 

očí a osobného odevu. Odstráňte zdroje vznietenia. Opustite kontaminovanú oblasť. Pre 

zamestnancov, pohotovostný personál: Počas odstraňovania uniknutej látky používajte 

pretlakový protichemický odev a izolačný dýchací prístroj (EN 137). Oblasť evakuujte. Plynné 

emisie z nádrží môžu byť značne znížené pokrytím penou na polárne kvapaliny. Na ochranu okolia 

sa používajú vodné štíty.

Zabráňte úniku do odtokov, kanalizácie a riečiska. Ak sa dostane kontaminovaná voda do odtoku 

či riečiska, okamžite o tom uvedomte príslušné správne orgány.

Zaistite, že všetky osoby, ktoré s látkou nakladajú, sú preškolení z manipulácie a bezpečného 

zaobchádzania a bezpečnostných postupov v prípade havárie. Je nevyhnutné zabrániť 

akémukoľvek kontaktu s kvapalinou alebo výparmi. S BLUEFUME® môžu manipulovať iba 

špeciálne preškolení zamestnanci.

Poznámka: Skladovaná smie byť iba stabilizovaná kyselina kyanovodíková. Kyanidy možno 

skladovať iba pod riadenými podmienkami a na jasne označených miestach. Nádoby uchovávajte 

na dobre odvetrávaných miestach. Uchovávajte v suchu a chladu. Uchovávajte mimo dosahu 

zásad, oxidačných činidiel, horľavých a výbušných látok. Uchovávajte mimo dosahu potravín a 

tabakových výrobkov. Do skladovacích priestorov môže vstúpiť iba osoba kvalifikovaná a 

vycvičená pre prácu s plynovou maskou.

Pozn. Skladovaný smie byť len stabilizovaný kyanovodík

Pozri oddiel 7, 8 a 13.

Umožnite vyparenie do ovzdušia, monitorujte hladiny po vetre, aby ste zaistili, že nechránení 

zamestnanci nevstúpia či nezostanú v oblastiach s vysokou expozíciou. Kaluže posypte vhodným 

savým materiálom (sorbent) Zhromaždite do vhodného označenie kontajnera na ďalšie 

spracovanie alebo likvidáciu v súlade s miestnou legislatívou. Alternatívnym riešením môže byť 

zapálenie uniknutej látky, a ak už horí, toto podporovať. Ak nemôžete použiť ani jeden z týchto 

postupov, zrieďte veľkým množstvom vody a potom upravte nadbytkom hydroxidu sodného a 

následne chlórnanom sodným.

Biocíd - viď Oddiel 1.2

        Strana 4 z 11      



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia  (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 

Nariadenia Komisie (EU) č. 2020/878 Verzia: 1.1

Dátum vydania: 17.03.2004

Dátum revízie: 19.07.2021

BLUEFUME®

mg/m³ 0.78

mg/kg bw/d 0.054

PNEC:

PNEC Jednotka Hodnota
PNEC voda, slad. mg/L 0,00004 *

PNEC voda, mor. mg/L 0,0000381 *

PNEC ČOV mg/L 0,25 *

PNEC pôda mg/kg soil dw 0,000012 *

8.2 Kontroly expozície

Individuálne ochranné opatrenia

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:

Farba:

Zápach:

0,17 ppm (hm./objem) vo vode; 0,58 ppm (V/V) vo vzduchu

Teplota varu alebo počiatočná teplota 

varu a rozmedzie teploty varu (°C):

Ochrana rúk:

Teplota vzplanutia (°C):

kyanovodík (CAS: 74-90-8)

Pracovníci

Inhalačná Dlhodobá (chronická) systémový

Dermálna Dlhodobá (chronická) systémový

Prahová hodnota zápachu:

Bez charakteristického zápachu

Bezfarebný

pH vodného roztoku (0,1 g / l): 2,79 (podľa OECD 122 (2013) a CIPAC MT 75)Hodnota pH:

Teplota topenia/tuhnutia (°C):

Ochrana očí a tváre:

Čistiareň odpadových vôd

Pôda

OOPP tu uvedené poskytujú maximálnu ochranu pre vstup do priestoru s koncentrovaným 

kyanovodíkom. Iné OOPP možno použiť na základe vlastného posúdenia rizík.

Ochrana kože:

Ochranná celotvárová maska oddeliteľná alebo neoddeliteľne spojená s plynotesným 

protichemickým ochranným odevom typu I (EN 943, EN136), ak ide o oddeliteľnú ochrannú 

masku, potom s plynovým filtrom typu B2 (EN 14 387 + A1), samostatný dýchací prístroj (SCBA).

Zložka životného prostredia
Sladkovodné

Morské

Obmedzovanie expozície životného 

prostredia:

Technické opatrenia:

Rukavice (např. KCL 732); hrúbka: min 0,4 mm; materiál: nitril; doba prieniku: > 240 min

Základné školenie v kombinácii so špeciálnym školením (napr. Postup odstraňovania a likvidácie 

rukavíc) pre operácie, pri ktorých sa vyžaduje ochrana pokožky.

Zabráňte úniku produktu / látky do životného prostredia všetkými dostupnými prostriedkami, 

viď. Oddiel 6.2.

Kvapalina / plyn

Plynotesný chemický ochranný oblek typu I (EN 943), vo variante buď s neoddeliteľne spojenou 

maskou alebo odnímateľnou maskou (EN 943, použitá maska musí zodpovedať EN 136), gumové 

čižmy (EN 20 346).

<- 18,0 ° C / - 0,4 ° F (podľa nariadenia ES č. 440/2008, časti A9: Bod vzplanutia a ISO 3679, ISO 

3680)

26,1 (podľa nariadenia ES č.440 / 2008, časti A2 a OECD 103)

-15,3 (podľa nariadenia ES č.440/2008, části A1 a OECD 102)

Vodné prostredie

Mikrobiologická aktivita, 

ČOV

Suchozemské prostredie 

/ organizmy

Ochrana dýchacích ciest: Ochranná celotvárová maska oddeliteľná alebo neoddeliteľne spojená s plynotesným 

protichemickým ochranným odevom typu I (EN 943, EN136), ak ide o oddeliteľnú ochrannú 

masku, potom s plynovým filtrom typu B2 (EN 14 387 + A1), samostatný dýchací prístroj (SCBA).

* podľa nariadenia 528/2012

Tu uvedené OOPP poskytujú ochranu pri normálnej prevádzke. V prípade vstupu do kukly alebo vykonávania prác na zariadení, tj. ak 

existuje riziko HCN, používajte OOP uvedené v častiach 5.3 a 6.1. V bežnej prevádzke a v krízových situáciách používajte takzvaný „buddy 

system“ - bezpečnostný systém pre páry. Poskytnite školenie personálu o používaní OOP na ochranu dýchacích ciest, rúk a očí a tváre.
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Vlastnosti častíc:

9.2 Iné informácie

9.2.1

9.2.2

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Neuvedené

Údaje nie sú k dispozícii

0,69 (tekutina pri 20 ° C) (podľa nariadenia ES č.440 / 2008, časti A3 a OECD 109 (2012))

Log Pow = -0,69 pri 20 °C/68 °F (výpočet podľa nariadenia ES č.440/2008, časti A8 a OECD 107 a 

117)

540 °C/1004 °F (podľa nariadenia ES č.440/2008, časti A15: Teplota samovznietenia (kvapalina a 

plyny)

Nie je klasifikovaný ako výbušný (podľa nariadenia ES č.440/2008, časti A14: Výbušné vlastnosti)

Teplota samovoľnej polymerizácie

Žieravosť

Plynná skupina

Rýchlosť odparovania:

Horľavosť (kvapalina, tuhá látka, plyn):

Možnosť nebezpečných reakcií

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Index lomu (20°C):

Neomezeně mísitelný s vodou při 22,2 °C / 72° F (podle nařízení ES č.440 / 2008, části A6 a OECD 

105)

organická rozpouštědla (při 20 °C / 68 °F): při 20 °C/68 °F (podle CIPAC MT 181)

Toluen > 250 g/l

Metanol > 250 g/l

Etylacetát > 250 g/l

n-heptan 20 - 25 g/l

Dichloretan > 250 g/l

54 °C

Iskry, plamene, horúce povrchy. Kvapalný kyanovodík má sklony polymerizovať. Táto reakcia je 

katalyzovaná zásaditými látkami a dáva možnosť vzniku čpavku, čo môže byť doprevádzané 

explóziami. Nebezpečné sú reakcie s oxidmi kovov.

Nie je klasifikovaný ako oxidujúce (podľa nariadenia ES č.440/2008, časti A21: Oxidačné 

vlastnosti)

Žiadne dáta k dispozícii.

Nie je relevantné - kvapalina

Žiadne

Stabilný v kyslom prostredí.

Relatívna hustota pár:

Oxidačné vlastnosti:

Žiadne dáta k dispozícii.

Pri kontakte s teplom alebo zásadami môže polymerizovať explozívnou silou. Búrlivé reakcie sa 

môžu objaviť/môžu nastať pri kontakte s nadbytočnou koncentrovanou kyselinou sírovou alebo s 

oxidačnými činidlami.

V zásaditom prostredí sa objavuje autokatalyzovaná polymerizácia, pri ktorej sa generuje väčšie 

množstvo tepla, ktoré môže spôsobiť výbuch.

Zásadité látky, oxidy kovov, koncentrovaná kyselina sírová, oxidačné činidla.

0.9359 (air =1)

Výbušné vlastnosti:

Hustota a/alebo relatívna hustota 

(g/cm³, 20°C):

Rozpustnosť (20°C):

Teplota samovznietenia:

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):

Dolná a horná medza výbušnosti:

N/A

54 °C

Dráždivosť pre kožu, kategória 2, H315 Dráždi kožu. *

Podráždenie očí, kategória 2, H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. *

* podľa nariadenia 528/2012

Obsah VOC (%):

Chemická stabilita

Doplňujúce informácie:

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Tlak pár (20°C): 82,8 kPa (pri 20 °C/68 °F) (podľa nariadenia ES č. 440/2008, časti A4 a OECD 104)

Údaje nie sú k dispozícii

Nekompatibilné materiály

Reaktivita

Teplota rozkladu:

Kinematická viskozita:

Tlak pár (50°C):

horný: 40.0 % obj.; dolný: 5.6 % obj.

Horľavý

Nie je relevantné - kvapalina
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10.6

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1
Jednotlivých zložiek

Akútna toxicita:

11.2

Na základe informácií z epidemiologických štúdií na ľuďoch a z údajov štúdií toxicity pri expozícii opakovaným dávkam sa javí ako 

najvhodnejšie zaradenie do Kategória 2. *

* podľa nariadenia 528/2012

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Nie je relevantné - jedná sa o vysoko toxický plyn.

Informácie o inej nebezpečnosti
Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Aspiračná nebezpečnosť:

Táto zmes neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Žiadne dáta k dispozícii.

Iné informácie:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

STOT - opakovaná expozícia:

čpavok

Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Reprodukčná toxicita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Testy žieravosti kože sa nevykonávajú vzhľadom pre vysokú akútnu toxicitu HCN.

Poleptanie kože / podráždenie kože:

Karcinogenita:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Mutagenita zárodočných buniek:

Testy žieravosti kože sa nevykonávajú vzhľadom pre vysokú akútnu toxicitu HCN.

Senzibilizácia kože nie je jednou z hlavných obáv pri HCN vzhľadom k jeho vysokej akútnej dermálnej a inhalačnej toxicite.

STOT – jednorazová expozícia:

LD50 (orálná, krysa): 3,62 mg/kg telesné váhy

LD50 (dermálna, králik): 6,89 mg/kg telesné váhy

LC50 (inhalačne; iba nos; potkan; 4 hodiny): < 114 mg/m3

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:

kyanovodík (CAS: 74-90-8)

Vážne poškodenie/podráždenie očí:

Nebezpečné produkty rozkladu
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ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

12.3 Bioakumulačný potenciál

12.4 Mobilita v pôde

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6

12.7

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Kat. č. odpadu látky/zmesi:

Očakáva sa, že kyanovodík je v pôde vysoko mobilný. Henryho konštanta 5167,575 Pa.m3.mol-1 

(1,33 x 10-4 atm.m3.mol-1). Prchavosť kyanovodíku zo suchého povrchu pôdy je považovaný za 

možný pri tlaku 742 mm Hg (98,925 Pa).

EC50 72 hod: 0,040 mg/l (Scenedesmus subspicatus )
EC50 48 hod: 1,07 mg/l (Daphnia magna )
HC5 : 1,1 µg/LAkútna toxicita pre baktérie

Táto zmes neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Žiadne dáta k dispozícii.

Akútna toxicita pre ryby
Toxicita

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB

Výsledek
LC50 (Salmo gairdneri , 96 hod): 0,04  mg/l

Fyzikálne / chemické vlastnosti, ktoré 

môžu ovplyvniť spôsob nakladania s 

odpadmi:

viď. vyššie

Zvláštne opatrenia pri nakladaní s 

odpadmi:

Kyanovodík môže byť rozložený (biorozložiteľnosť) prostredníctvom modifikovaných mikróbnych 

kultúr a modifikovaného aktívneho kalu. Ale i tak, väčšinou je natoľko toxický, že sa mikróbne 

systémy nemôžu na takto vysoké koncentrácie adaptovať. Napríklad enzým hydratáza, taktiež 

známy ako formamid hydroláza, ktorý je produkovaný určitými mikroorganizmami, zvlášť potom 

hubami, je schopený rozložiť kyanidy i vo vysokých koncentráciách. Existujú štúdie popisujúce 

likvidáciu roztokov s obsahom iontov CN- až do 2% objemu prostredníctvom Fusarium 

monoliforme .

Akútna toxicita pre riasy

kyanovodík (CAS: 74-90-8)

viď. vyššieOdporúčaný postup odstraňovania 

odpadových obalov znečistených látkou / 

zmesou:

Akútna toxicita pre dafnie

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), 

handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 04 Kovové obaly

Nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou pre odpady a ostatnými právnymi predpismi 

vydanými na ochranu životného prostredia. Uniknutý produkt sanovať podľa bodu 6.3. Následne 

odovzdať na odstránenie oprávnenej osobe nakladať s nebezpečným odpadom. Odporúčaným 

využitím je materiálové, následne energetické využitie. Doplňujúce informácie môže poskytnúť 

výrobca.

Zamedzenie odstránenie odpadov 

prostredníctvom kanalizácie:

viď. vyššie

Zabráňte prieniku kontaminovaných vôd do kanalizácie.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Iné nepriaznivé účinky

BCF 0,73

Odporúčaný postup odstraňovania 

odpadu zmesi:

Kat. č. obalu znečisteného zmesou:
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ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1

14.2

14.4

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

IMDG:

1272/2008 CLP:

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1
všetko v platnom znení a vrátane vykonávacích predpisov
Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh…

Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia…
Zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch…

Zákon č. 137/2010 Z. z., o ovzduší…

Zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách…

Zákon č. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci…

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,…

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií….

Nariadenie (ES) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Identifikačné číslo 

nebezpečnosti

Neuvádza sa.

I

Pozri PAR biocídnych výrobkov

Marine Pollutant

Nebezpečný pre vodné prostredie - akútne, kategória 1, H400

Nebezpečný pre vodné prostredie - chronické, kategória 1, H410

Žiadne dáta k dispozícii.

ADR, RID, ICAO / IATA: Áno, zmes nebezpečné pre životné prostredie | IMDG Code: Áno, zmes 

znečisťujúca more.

I

Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Obalová skupina

P099 / P601 P099 / -
- F-A, S-U

Zákon č. 128/2015 Sb., o prevencii závažných priemyselných havárií…

-

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

14.3

PAO: zakázané

CAO: zakázané

1614

HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED

1614

Typ prepravy

6.1

I

-

EmS
Pokyny pre balenie

Správne expedičné 

označenie OSN
KYANOVODÍK, 

STABILIZOVANÝ

Číslo OSN alebo 

identifikačné číslo

-

6.1;P6.1;3

Cestná preprava ADR/RID Námorná preprava IMDG

Bezpečnostné značky 6.1;3

Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre 

dopravu

Letecká doprava ICAO / IATA
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ODDIEL 16: Iné informácie

Kompletné znenie všetkých klasifikácií a tried nebezpečnosti uvedených v ODDIELE 3:

Trieda nebezpečnosti:

H-vety:

Skratky:

ADN
ADR
ATE
BPR
CAS

DNEL
EC50
EINECS
EL50
IATA

IC50
ICAO
IL 50
IMDG
LC50
LD50
LL50
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL
N/A
NEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK-P

OEL
PAR
PBT
PEL

PNEC
RID
SCL
STEL
TT
VOC
vPvB
WGK

Odhad akútnej toxicity

Skin Corr. 1B - Poleptanie kože, kategória 1B

Acute Tox. 3 - Akútna toxicita, kategória 3
Flam. Liquid 1 - Horľavá kvapalina, kategorie 1
Aquatic Acute 1 - Nebezpečný pre vodné prostredie - akútne, kategória 1
Aquatic Chronic 1 - Nebezpečný pre vodné prostredie - chronické, kategória 1

Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefährdungsklassen)

Occupational Exposure Limit (limit expozície na pracovisku- 8 hod./smena)

Perzistentné, bioakumulatívne a toxické
Prípustný expozičný limit
Očakávaná koncentrácia bez účinku (predicted no-effect concentration)
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
Špecifické koncentračné limity
Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozícia - odpovedá asi 15 min.)
Prah toxicity (toxic threshold)
Organické prchavé zlúčeniny

Správa o hodnotení produktu

Press. Gas - Plyny pod tlakom

Acute Tox. 2 - Akútna toxicita, kategória 2

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Najmenšia koncentrácia pozorovateľného účinku (lowest observable adverse effect level)
Najnižšia hladina pozorovaného nepriaznivého účinku (lowest observable effect concentration)

H331 Toxický pri vdýchnutí.

Najnižšia dávka s pozorovaným účinkom (lowest observable effect level)

Vnútrozemské vodné cesty
Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru po ceste

Expozícia bez účinku (no effect level)
Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku koncentrácie (no observable adverse effect concentration)
Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku zaťaženia (no observable adverse effect level)
Hladina bez pozorovaného účinku koncentrácie (no observable effect concentration)
Dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku (no observable effect level)
Najvyššia prípustná koncentrácia na pracovisku

Najmenšia pozorovateľný nevratný účinok koncentrácie (lowest observable adverse effect concentration)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Účinná úroveň pre 50% (effect level for 50%)
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
Koncentrácia inhibície pre 50% (inhibition concentration for 50%)
Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru

Smrteľné zaťaženie pre 50% (lethal load for 50%)

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H300 Smrteľný po požití.

Chemical Abstracts Service
Odvodená úroveň expozície bez účinku (derived no-effect level)
Účinná koncentrácia pre 50% (effect concentration for 50%)

Inhibícia zaťaženia pre 50% (inhibition load for 50%)
Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečného tovaru
Smrteľná koncentrácia pre 50% (lethal concentration for 50%)
Smrteľná dávka pre 50% (lethal dose for 50%)

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nariadenie o biocídnych výrobkoch 528/2012

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Not applicable (nepoužiteľné)
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Užívateľ nesie zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku pre špecifické účely a prispôsobenie bezpečnostných opatrení pokiaľ je toto 

použitie v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Zmeny sú oproti predchádzajúcej verzii vyznačené podfarbením a podčiarknutím.

Pokyny pro školenie:
Bezpečnostné školenie o zachádzaní s chemickými látkami a horľavinami, karta bezpečnostných údajov.
Doplňujúce informácie:

Prehlásenie: Informácie uvedené v tomto karte bezpečnostných údajov sú v maximálnej dobrej viere považujú za správne, no nie sú 

predkladané ako úplne vyčerpávajúce a môžu byť použité len ako vodítko. Informácie v tomto dokumente sú založené na súčasnom stave 

našich vedomostí a vzťahujú sa na výrobok s ohľadom na adekvátne bezpečnostné opatrenia. Nepredstavuje garanciu vlastností výrobku. 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z manipulácie alebo kontaktu s vyššie uvedeným 

produktom.

Táto revízia č. 1.1 vytvorená softvérom nahrádza revíziu karty bezpečnostných údajov zo dňa 25.06.2018, ktorá nebola vytvorená 

softvérom.
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