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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  

 

1.1 Identifikátor výrobku                                                                                                                                                                                                                           

Komerční název látky - Pomalu působící dusíkaté hnojivo „LITFERT StabillioN“ Premium 
Chemický název látky - Močovina 

Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008 – netýká se  

ES čsl.: – 200-315-5 

CAS čsl. – 57-13-6 

Registrační číslo REACH - 01-2119463277-33-XXXX 

Jiné identifikační prostředky: Nejsou.  
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití      

1.2.1 Příslušná určení použití látky  

Průmyslové použití 

- Průmyslové použití: výroba materiálu (kontinuální a přerušovaná výroba), včetně manipulace, 

skladování, kontroly kvality. 

- Průmyslové použití: výroba chemikálií, kosmetiky a hnojiv (PC4, PC9a, PC12, PC21, PC39); 

Profesionální použití 

- Profesionální použití [SU1]: profesionální použití jako hnojivo (PC12).  

Použití dalšími uživateli  

- Použití dalšími uživateli: použití dalšími uživateli jako hnojivo (PC12). 
 

1.2.2 Nedoporučená určení použití: Nejsou. 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu                                                                 

Výrobce: AB ,,Achema“ 

Adresa: Jonalaukio k. 1, Ruklos sen., LT-55296 

Stát: Litevská republika 

Tel. čsl.: +370 349 56736 

Internetové stránky výrobce/dodavatele: www.achema.lt. 

Osoba odpovědná za bezpečnostní list: A. Lisauskas, a.lisauskas@achema.com. 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace                                                                                                                                                                                                                         

Žádáme se obrátit: na Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės biuras Lietuvos Respublikoje 

(Úřad pro poskytování informaci a kontrolu otrav Litevské republiky) +370 (5)2362052, mob. tel. 

+370 687 53378, internetové stránky http://www.apsinuodijau.lt  anebo na Bendros pagalbos 

centras (Středisko všeobecné pomoci) telefonní číslo 112. 

Služba všeobecné pomoci pracuje: denně 24 hodin, 365 dnů v roce 

Jiné poznámky (jazyk, kterým se poskytuje pomoc): pomoc se poskytuje v litevštině. 

Střediska kontroly otrav v Evropě se dají najít pomoci internetových stránek 

http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/. 

Telefonní čísla středisek kontroly otrav ve státech Evropského Hospodářského Prostoru:  IRSKO 

mailto:a.lisauskas@achema.com
http://www.apsinuodijau/
http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/
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(Dublin) +353 1 8379964; RAKOUSKO (Vídeň) +43 1 406 43 43; BELGIE (Brusel) +32 70 245 

245; BULHARSKO (Sofie) +359 2 9154 409; ČESKÁ REPUBLIKA (Praha) +420 224 919 293; 

DÁNSKO (Kodaň) 82 12 12 12; ESTONSKO (Tallin) 112; ŘECKO (Atény) +30 10 779 3777; 

ISLAND (Reykjavík) +354 525 111, +354 543 2222; ITÁLIE (Řím) +39 06 305 4343; 

LOTYŠSKO (Riga) +371 704 2468; MALTA (Valletta) 2425 0000; NÓRSKO (Oslo) 22 591300; 

NIZOZEMSKO (Beethoven) +31 30 274 88 88; FRANCIE (Paříž) +33 1 40 0548 48; FINSKO 

(Helsinky) +358 9 471 977; MAĎARSKO (Budapešť) 06 80 20 11 99; NĚMECKO (Berlín) +49 

30 19240. 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti  

 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi                                                                                             

Klasifikace podle nařízení (ES) čsl. 1272/2008 [CLP]:  

Neodpovídá klasifikačním kritériím uvedeným v Nařízení (ES) čsl. 1272/2008 

 

2.2 Prvky označení                                                                                                                      

Značení podle Nařízení (ES) čsl. 1272/2008  [CLP]:   

Standardní věty o nebezpečnosti:  

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí;  

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít;  

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

P401:  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  

 

2.3 Další nebezpečnost                                                                                                                                      

Podle přílohy čsl.XIII Nařízení (ES) čsl. 1907/2006 Výrobek neodpovídá kritériím pro látky PBT 

nebo vPvB.   

Výrobek je nehořlavý. Při vyšší než 130 °C teplotě se rozkládá na čpavek a kyselinu isokyanatá. 

Dobře rozpustný ve vodě. Hydroskopicky.   

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

 

3.1 Látky                                                                                                                                         

Podle přílohy Nařízení (ES) čsl. 1907/2006 Výrobek je považován za jednosložkový materiál.  V 

složení výrobku nejsou příměsi, které by měli vliv na klasifikaci výrobku.  

 

Identita složek chemické látky. 
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CAS čsl. ES čsl. Klasifikace podle 

Nařízení (EU) 

1272/2008 

Registrační číslo 

REACH  

Hmotnostní 

zlomek (%)  

Název Klasifikace podle 

požadavků Nařízení 

(ES) 1272/2008 

 požadavků 

57-13-6 

 

200-315-5 Neaplikuje se 01-2119463277-

33-XXXX 

98,8 – 100,00 Močovina Neodpovídá 

klasifikačním 

kritériím  

108-19-0 203-559-0 Neaplikuje se Neaplikuje se, 

protože se jedná 

o příměs 

chemické látky. 

≤ 1,2 Biuret Neodpovídá 

klasifikačním 

kritériím 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

 

4.1 Popis první pomoci                                                                                    

Látka do organizmu se může dostat: prach z močoviny dýchacími cestami.  

Při nadýchání: opustit prostranství znečištěné prachem močoviny, projevují-li se zdravotní potíže 

vyhledejte lékařskou pomoc,  

Při styku s pokožkou: zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte znečištěný oděv 

a, před opětovným oblečení, vyperte. V případě pocitu podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou 

pomoc.   

Při zasažení očí: v případě, že se hnojivo dostane do oči, neprodleně minimálně 10 minut 

vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití: vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. V 

případě, že postižený má potíže, ale neztratil vědomí, urychleně přivolejte pomoc a do příjezdu - 

dejte vypít vodu.  

Doporučené osobní ochranné prostředky pro lidí poskytující první pomoc:  Dodržovat obecné 

požadavky pracovní hygieny. Zabránit vdechování prachu močoviny. Zabránit kontaktu výrobku s 

očima. Zabránit opakovanému anebo déle trvajícímu kontaktu s pokožkou nebo oblečením. 

Používat odpovídající ochranné oděvy a ochranné rukavice.   

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky                                                                                        

Vdechnutí: Nejsou údaje, že by vdechnutí výrobku vyvolávalo záporné symptomy.   

Kontakt výrobku s pokožkou: dlouhotrvající kontakt může vyvolat podráždění pokožky.   

Při zasažení očí: podráždění oči. 

Při požití: Výrobek není akutně toxický. Možné příznaky: nevolnost, zvracení, možné mdloby. 

 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření                                                                                                                                                    

 Nejsou. 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru  

 



 

AB ,,Achema”                                                                                                                                                                             

Bezpečnostní list 
Podle přílohy čsl. II Nařízení čsl. 1907/2006/EU (REACH) ve znění pozdějších změn a doplnění a Nařízení Komise (EU) 

čsl. 2020/878  
Pomalu působící dusíkaté hnojivo „LITFERT StabillioN“ Premium 

 
                                                                                                                   Datum revize: 31.3.2021 

                                                                                                                                          Číslo verze: 5.0  

                                                                                                                                          Číslo revize: 0 

                                                                                                                                          Datum změny: 31.3.2021 

   

Stránka 4 / 21 

 

5.1 Hasiva                                                                                                                        

Vhodná hasiva: hasící přístroje s náplní vodní pěny a oxidu uhličitého. 

Nevhodné hasící prostředky: chemická hasiva nebo chemická pěna. 

 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi                                                                          

Ve vzduchoprázdnu na teplotu 120130 ºC zahřátý výrobek sublimuje bez rozkladu.  Při vyšší 

teplotě (160190 ºC) se rozkládá na kyanid dusíku. Při atmosférickém tlaku při teplotě 180190 ºC 

se rozkládá na biuret,  kyselinu kyanovodikovou. Při teplotě vyšší než 200 ºC výrobek se rozloží na 

čpavek a kyselinu kyanovodikovou. Teplota samovznícení:  +715 ºC. 

 

5.3 Pokyny pro hasiče                                                                                                                 

Hasiči musí používat osobní ochranné prostředky (ochranné boty, ochranné pracovní obleky, 

ochranné rukavice, prostředky ochrany oči a obličeje, dýchací ochranné prostředky) podle LST EN 

469. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy             

6.1.1. Zaměstnanci neposkytující první pomoc  
V případě havárie opustí místo události s použitím osobních ochranných prostředků. 

6.1.2. Poskytující pomoc  
Použít odpovídající pracovní oblečení. Možné uklouznutí na rozsypaném výrobku. Vyhnout se 

kontaktu s výrobkem. Vyhnout se tvorbě prachu močoviny a vdechnutí prachu, větrat uzavřené 

prostory. Používat kolektivní a osobní ochranné prostředky: plynové masky s filtrační krabičkou 

typu K, a osobní ochranné prostředky, uvedené v oddílu 8. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí                                                                                                

Při náhodném rozsypání se anebo po proniknutí do okolí, zabránit proniknutí do kanalizace, do 

povrchových anebo pozemních vod. V případě, že se do vodní nádrže anebo do půdy dostane veliké 

množství výrobku, uvědomit státní inspekci.  

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění                                                                         

Rozsypaný výrobek vysát anebo smést do vhodnými nálepkami označených sběrných nádob pro 

odpad. Zbytky výrobku zpracovat dle požadavků uvedených v oddílu 13.1 tohoto bezpečnostního 

listu.  V případě, že výrobek není silně znečištěn, jej možno použít jako hnojivo. Místo, kde se 

výrobek rozsypal, umýt velkým množstvím vody.  

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly                                                                                                                

Prohlédni oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu ohledně osobních ochranných pomůcek a oddíl 13 

ohledně nakládání s odpadem.    
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení                                                                 

Technické požadavky/upozornění: 

Dodržovat obecné požadavky pracovní hygieny. Vyhnout se tvorbě prachu výrobku a vdechnutí 

prachu. Vyhnout se kontaktu výrobku s očima. Při stříkání rozpuštěného hnojiva a při jiném použití 

výrobku, nasadit si ochranné brýle. Vyhnout se opakovanému anebo déle trvajícímu kontaktu 

s pokožkou nebo oblečením. Použít odpovídající pracovní oblečení. Při aplikaci suchého hnojiva 

používat rukavice. Umýt si ruce po skončení práce s hnojivem.   

 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí                                           

Obaly s výrobkem mohou být uskladněni v uzavřených, suchých, větraných skladech anebo venku, 

v místech, kde bude chráněni proti přímému slunečnému světlu, atmosférickým srážkám, vlhkosti 

(déšť, sníh), pytle nemohou stát ve vodě, na pytlích nesmí stát voda).  

Velkoobjemové vaky anebo pytle se skladují ve vertikální poloze, umístěné na paletách bez 

vyčnívajících konců hřebíků, šroubů, třísek anebo jiných ostrých předmětů, které by mohli poškodit 

obalový materiál. 

V suchých skladech velkoobjemová balení výrobku se mohou skladovat ve vertikální poloze ne 

jenom na paletách ale i přímo na podlaze, na které byla rozestřena papírová lepenka anebo plastová 

fólie, aby se spodek obalů neušpinil.  

Velkoobjemové vaky s výrobkem o váze 500 kg se mohou uskladnit maximálně ve 4 vrstvách nad 

sebou. 

Velkoobjemové vaky s výrobkem o váze 1000 kg se mohou uskladnit maximálně ve 3 vrstvách nad 

sebou.  

Výrobek nesmí být znečištěn jinými látkami. 

Záruční doba výrobku při uskladnění ve skladu je 12 měs. ode dne výroby, při uskladnění venku - 9 

měs. ode dne výroby. 

Sklady v Litvě, kde se skladuje močovina (hnojivo) musí odpovídat požadavkům popsaným v 

příkazu ministra zemědělství LR ze dne 9. prosince 2013, čsl. 3D-825 „Ve věci schválení pravidel 

pro technologií projektování postupů pro uskladnění minerálních hnojiv ŽŪ TPT 10:2013“ ve znění 

pozdějších změn a dodatků. V jiných státech při uskladnění se musí dodržovat požadavky pro 

skladování dle platných norem příslušného státu. 

Požadavky na obal chemické látky: hnojivo se balí do velikých  polypropylenových  pytlů.     

Nařízení ohledně mezní množství chemické látky, kterou lze skladovat za uvedených podmínek:  

mezní hodnota pro dlouhodobou expozici (IPRD) 10 mg/m
3 

(pro močovinu podle HN 23). 

Výrobku se netýkají ohraničení podle nařízení Vlády LR čsl. 966 ze dne 7.8.2004 „Ve věcí 

prevence proti průmyslovým haváriím, ustanovení pro vyšetřování a odstraňování následků a 

stanovení kritérií pro zařazení do seznamu v Nebezpečných objektech  uskladněných nebezpečných 

materiálů, směsí a preparátů“ (Valstybés žinios (Státní věstník), 2004, čsl. 130-4649) ve znění 

pozdějších změn a dodatků, a 2 části přílohy č. I Nařízení 2012/18 ES.   
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7.3 Specifické konečné použití                                                                                                              

Veškeré způsoby použití výrobku jsou uvedeny v oddílu 1.2.1 tohoto bezpečnostního listu. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky  

                   

8.1 Kontrolní parametry                                                                                                                                          

Mezní hodnoty chemické látky pro expozici v ovzduší pracovního prostředí: 
Mezní hodnota dlouhodobé expozice (IPRD): 10 mg/m

3
 (podle močoviny)(v Litvě se uplatňuje 

podle hygienické normy H 23);   

Mezní hodnota krátkodobé expozice (TPRD): neaplikuje se (v Litvě podle normy HN 23). 

 

Mezní hodnota, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): Předkládá se DNEL pro 

fyzikální-chemickou vlastnost močoviny, která by mohla mít největší negativní vliv.   

 

Nebezpečnost pro zaměstnance 

Způsob 

působení 

Druh působení Nebezpečnost Fyzikální-chemické vlastnosti, která by 

mohla mít největší negativní vliv  

Vdechnutí 

 

Systémové působení - 

dlouho trvající  

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

292mg/m³ 

Toxicita 

Vdechnutí 

 

Systémové působení - 

akutní 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

292mg/m³ 

Toxicita 

Vdechnutí 

 

Lokální působení - 

dlouhodobé 

Nebezpečnost není známa, ale není 

potřeba sbírat vice informací o 

nebezpečnosti, protože působení na 

člověka je nepravděpodobné.  

 

Vdechnutí 

 

Lokální působení - 

akutní 

 

Nebezpečnost není známa, ale není 

potřeba sbírat vice informací o 

nebezpečnosti, protože působení na 

člověka je nepravděpodobné. 

 

 

 

 

Přes pokožku 

 

Systémové působení - 

dlouhodobé 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

580mg/kg bw/den 

Toxicita 

Přes pokožku  Systémové působení - 

akutní 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

580mg/kg bw/den 

Toxicita 

Přes pokožku 

 

Lokální působení - 

dlouhodobé 

Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 

 

Přes pokožku Lokální působení - 

akutní 
Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 
 

Při kontaktu s Lokální působení Nebezpečnost nebyla zjištěná 
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očima 

 

Nebezpečnost pro veřejnost 

Způsob 

působení 

Druh působení Nebezpečnost Fyzikální-chemické vlastnosti, které by 

mohly mít největší negativní vliv 

Vdechnutí 

 

Systémové působení - 

dlouhodobé 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

125mg/m³ 

Toxicita 

Vdechnutí 

 

Systémové působení - 

akutní 

DNEL (odvozená hodnota nevyvolávající 

účinek) 125mg/m³ 

Toxicita 

Vdechnutí 

 

Lokální působení - 

dlouhodobé 

Nebezpečnost není známa, ale není 

potřeba sbírat vice informací o 

nebezpečnosti, protože působení na 

člověka je nepravděpodobné. 

 

Vdechnutí 

 

Lokální působení - 

akutní 

 

Nebezpečnost není známa, ale není 

potřeba sbírat vice informací o 

nebezpečnosti, protože působení na 

člověka je nepravděpodobné. 

 

 

Přes pokožku 

 

Systémové působení - 

dlouhodobé 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

580mg/kg bw/den 

Toxicita 

Přes pokožku 

 

Systémové působení - 

akutní 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

580mg/kg bw/den 

Toxicita 

Přes pokožku 

 

Lokální působení - 

dlouhodobé 

Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 

 

Přes pokožku 

 

Lokální působení - 

akutní 

Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 

 

Požití 

 

Systémové působení - 

dlouhodobé 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

42mg/kg bw/diena 

Toxicita 

Požití 

 

Systémové působení - 

akutní 

DNEL (Odvozená úroveň, při které 

nedochází k nepříznivým účinkům) 

42mg/kg bw/den 

Toxicita 

Při kontaktu s 

očima 

Lokální působení Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 

 

 

Odvozená koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) 

 
Oddíl Nebezpečnost Poznámky/odůvodnění 

Sladká voda PNEC aqua (sladká voda): 0,47 

mg/l 

Opakované vypouštění PNEC není  

 

Ovlivňující faktor: 100 

Metoda extrapolace: ovlivňující faktor 

PNEC pro vodu byl odvozen s použitím ovlivňujícího faktoru s 

hodnotou  100, do 47 mg/l M. aeruginosa (nejcitlivější kultura) 

Odůvodnění pro PNEC pro opakované vypouštění: 

Zvláštní PNEC pro periodické vypouštění nebyl navržen  

Mořská voda PNEC aqua (mořská voda): 

0,047mg/L 

Ovlivňující faktor: 100 

Metoda extrapolace: ovlivňující faktor 
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Periodické vypouštění PNEC není 

 

Žádný účinek se nepředpokládá z důvodu začlenění močoviny do 

oběhového cyklu močoviny.   

Sladkovodní 

usazeniny 

Pravděpodobnost účinku na 

usazeniny neexistuje 

Nejsou údaje Navrhuje se neuplatňovat a neurčovat hodnotu PNEC  

 

Usazeniny v 

mořské vodě. 

Pravděpodobnost účinku na 

usazeniny neexistuje 

Nejsou údaje Navrhuje se neuplatňovat a neurčovat hodnotu PNEC  

 

Mikroorganizmy 

v čističkách 

odpadních vod 

Nebezpečnost nebyla zjištěná 

 

Močovina  pro mikroorganizmy přirozeně málo toxická a používá se 

jako výživa a zdroj dusíku (N).  Na základě tohoto PNEC se nenavrhuje.   

Půda Nebezpečný účinek pro půdu nebyl 

zjištěn 

 

Nejsou údaje Navrhuje se neuplatňovat a neurčovat hodnotu PNEC  

 

Vzduch Nebezpečný účinek nebyl zjištěn 

 

 

Potravinový 

řetězec 

Neexistuje možnost bioakumulace. 

 
 

 

Při výrobě a při profesionálním použití močoviny je nutné dodržovat ustanovení příkazu  Ministra 

sociální ochrany a práce LR a Ministra zdravotnictví LR čsl. 97/406 ze dne 24. Července 2001 „Ve 

věci schválení opatření pro ochranu zaměstnanců proti působení chemických látek a ochranu 

zaměstnanců proti účinkům kancerogenů a mutagenů v pracovním prostředí“ (Spr., 2001, čsl.65-

2396) ve znění pozdějších změn a příloh.   

 

8.2 Omezování expozice                                                                                                                            

Odpadní vody odstraňovat v soulady se zákony státu.   

8.2.1. Vhodné technické kontroly 
Prostory pro skladování výrobku musí mít odpovídající přírodní větrání, které by v pracovní době 

zajistilo výměnu vzduchu minimálně jednou za hodinu. Během pracovní doby musí být zapnutá 

mechanická ventilace. Intenzita mechanické ventilace musí být vypočtena tak, aby v pracovní době 

v místnosti nebyl překročen limit škodlivých látek. V případě, že při manipulaci s výrobkem se 

používají dopravní prostředky se spalovacími motory, na to musí být brán ohled při výpočtu 

systému větrání. 

8.2.2 Osobní ochranné prostředky 
Ochrana dýchacích cest: při mírné prašnosti výrobku používat  masku obličeje s filtrem 

(respirátorem) třídy P3. Při veliké prašnosti, používat polomasku anebo masku s filtrem 

A2B2E2K2P3, splňující požadavky podle  LST EN 405. 

Ochrana rukou: používat ochranné rukavice vyhovující požadavkům podle LST EN 420, LST EN 

ISO 374-1 pro ochranu proti chemickému nebezpečí, LST EN 388 pro ochranu proti mechanickému 

nebezpečí. Ochranné rukavice musí být vyrobené z jednoho v tabulce uvedených materiálů, jejich 

tloušťka a odolnost proti průniku nesmí být nižší než uvedená.   
Materiál rukavic Tloušťka rukavic, mm Doba průniku skrz látku rukavic*, min 

Butylová pryž - butyl 0,50 > 480 

Nitrilová pryž/ Nitrilový latex 0,35 > 480 

Fluorová uhlíková pryž min. 0,40 > 480 

Polychloropren min. 0,50 > 480 

Přírodní pryž/ Přírodní latex 0,50 > 480 

Polyvinylchlorid 0,50 > 480 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=17654
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* - doba průniku skrz materiál rukavic je doba, za který látka, která je v kontaktu s rukavici, plně pronikne skrz 

rukavici. Čím je doba průniku kratší, tím je materiál rukavic výrobku méně odolný.  
 

Uživatel výrobku materiál rukavic pro konkrétní situaci z nabízených možnosti si musí zvolit s 

ohledem na charakter práce, pravděpodobnost kontaktu rukavic s výrobkem a možnou dobu trvání 

kontaktu.  Při trvalé práci s výrobkem se doporučuje používat rukavice z materiálu, u kterého by 

doba průniku byla minimálně 480 minut. Při práci s výrobkem rukavice nelze používat déle, než je 

doba průniku.  

Ochranné krémy proti výrobku dostatečně nechrání. 

Musíte si uvědomit, že uvedená doba průniku skrz materiál rukavic byla pro močovinu změřena při 

pokojové teplotě 22 °C. V případě, že se s výrobkem pracuje při vyšší teplotě, anebo při pokojové 

teplotě se pracuje se směsi anebo roztokem močoviny a jiných látek, odolnost rukavic může být 

nižší, proto v takových případech se musí zkrátit povolená doba používání rukavic.  Před zahájením 

používání rukavic jiného typu anebo od jiného výrobce, se doporučuje ubezpečit, zda nové rukavice 

jsou dostatečně chemicky a mechanicky odolné pro práci za stávajících podmínek. Při vzniku 

otázek, zda konkrétní rukavice jsou vhodné, prosíme se obrátit na výrobce/dodavatele rukavic.  

Uvnitř rukavic nesmí být pudr, který by mohl vyvolat alergickou reakci kůže.  

Před navlečením rukavic se vždy musíte ubezpečit, zda v nich nejsou dírky anebo trhlinky anebo že 

nejsou jinak poškozené. Po skončení práce, rukavice, než si je sundáte, musíte dobře očistit a umýt.  

Po práci dostatečnou pozornost musíte věnovat ošetření pokožky rukou.     

Ochrana očí a (anebo) obličeje: hermetické ochranné brýle podle LST EN 166 anebo ochranný 

štítek obličeje podle  LST EN 166. 

Jiné ochranné prostředky: pracovní oblek podle LST EN ISO 13688, pracovní boty podle LST 

EN ISO 20345.  

Prostředky osobní hygieny: po skončení práce s výrobkem  a na konci pracovního dne pokožku 

umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. Po skončení práce se převléct. 
 

Prostředky osobní hygieny: po skončení práce s výrobkem  a na konci pracovního dne pokožku 

umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. Po skončení práce se převléct. 
  

ODDÍL 9:  Fyzikální a chemické vlastnosti  

 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech                                                                  

a) Skupenství: při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa - pevné granule.  

b) Barva: namodralá. 

c) Zápach: lehký zápach čpavku. 

d) Bod tání/tuhnutí: 407 K anebo 134 ºC při tlaku 101,3 kPa. Odůvodnění: podle literatury - CRC 

Handbook, 2006 – teplota tání při atmosférickém tlaku je 133,3 ºC. Teplota tání, zjištěná pomoci metody diferenčního 

kalorimetrického snímání, byla 134 °C (zdroj - Gwerder et al, 2009). 
e) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: při tlaku 101,3 kPa výrobek se rozkládá před 

dosažením bodu varu (zdroj - CRC Handbook, 2006). 

f) Hořlavost: nehořlavá. Odůvodnění: s odkazem na literaturu - Handbook Sax & Lewis, 1987 – a výsledky analýz 

(zdroj - Gwerder et al, 2009). 
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g) Dolní a horní hodnota výbušnosti: látka je nehořlavá a není výbušná.  

h) Bod vzplanutí: podle druhého sloupce přílohy čsl. VII nařízení REACH nebyl zjištěn, 

vysvětlení: močovina je pevný materiál, který se rozkládá pod bodem tání, proto zjistit bod 

vzplanutí je technicky nemožné.  

i) Teplota samovznícení: při tlaku 1013 hPa není charakteristické. Odůvodnění: na základě provedených 

pokusů (zdroj - Gwerder etal, 2009) nebylo zjištěno, že by pro močovinu bylo charakteristické samovolné vznícení.   

Močovina se taví při teplotě 134 °C. 

j) Teplota rozkladu: ve vzduchoprázdnu na teplotu 120130 °C zahřátá močovina sublimuje bez 

rozkladu. Při vyšší teplotě (160190 °C) se rozkládá na kyanid dusíku. Při atmosférickém tlaku při 

teplotě 180190 °C se rozkládá na biuret,  kyselinu kyanovodikovou a ammelid. Při teplotě vyšší 

než 200 °C se močovina rozkládá na čpavek a kyselinu kyanovodikovou. 

k) pH: 9.2  9.5 (zjištěno s roztokem o koncentraci 100 g/l, při teplotě 20 ºC).  

l) Kinetická viskozita: výrobek je v podobě granuli, proto se nestanovuje. 

m) Rozpustnost 

Vysoce rozpustná ve vodě: 624 000 mg/l při teplotě 20 ºC. Odůvodnění: zjištěna rozpustnost ve vodě při 

teplotě 20 ºC byla 624 g/l (zdroj - Gwerder et al, 2009). V literatuře - Yalkowsky, 1989 – se publikuje, že rozpustnost 

při teplotě 25 °C je 545000 mg/l.  

Velice dobře rozpustná v acetonu. 

Rozpustná v glycerinu (33,3 % při teplotě 15 ºC). 

Rozpustná v etanolu (5,1 % při teplotě 20 ºC) (13,1 % při teplotě 60 ºC). 

Není rozpustná v chloroformu, etheru a v xylenu. 

n) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota): -1,73 při teplotě 20 °C.  
Odůvodnění: zjištěna úroveň logKow byla -1,56, podle výpočtu koeficient by měl mít podobnou hodnotu -1,73.  

o) Tlak páry: 0,002 Pa při teplotě 298 K. Odůvodnění: v literatuře - Jones, 1960 - se publikuje, že tlak par při 

teplotě 25 °C se rovná 1,2 x 10-5mmHg. 

p) Hustota a/nebo měrná hustota: sypná hustota zjištěná podle LST EN 1236 je 680÷720 kg/m
3
.  

q) Měrná hustota páry: pro tuhé látky se nestanovuje. 

r) Charakteristiky částic: granulometrie:   

- podíl granuli od 2 mm do 5 mm, nejméně 95 %; 

- podíl granuli menších než 1 mm, nejvýše 1,5 %; 

Průměrná velikost granuli nejméně 2,3 mm. 

 Pro m směs. 

9.2 Další informace                                                                                                                                
Výbušné vlastnosti: podle druhého sloupce přílohy čsl. VII nařízení REACH nebyly zjištěny, 

vysvětlení: pomalu působící dusikaté hnojivo je nehořlavý materiál, bez skupin, které by mohli 

ovlivnit výbušné vlastnosti.   

 

Oxidační vlastnosti: podle druhého sloupce přílohy čsl. VII nařízení REACH nebyly zjištěny, 

vysvětlení: pomalu působící dusikaté hnojivo dle chemické struktury močoviny, dosavadních 

zkušenosti s použitím močoviny, jiných údajů které lze nalézt v odborné literatuře, podle kritérií 

uplatňovaných podle ADR (v močovině je kyslík, ale je vázaný pouze na uhlík), není oxidant. 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

 

10.1 Reaktivita                                                                                                                                

Za obvyklých podmínek skladování, přepravy a používání výrobek je stabilní.  

 (Více v oddílu 7 tohoto bezpečnostního listu) 

 

10.2 Chemická stabilita                                                                                                                     

Za obvyklých podmínek skladování, přepravy a používání výrobek je stabilní (Více v oddílu 7 

„Používání a skladování“ tohoto bezpečnostního listu). Stabilizátory nejsou potřebné.  

 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

Ve vzduchoprázdnu na teplotu 120130 ºC zahřátý výrobek sublimuje bez rozkladu. Při vyšší 

teplotě (160190 ºC) se rozkládá na kyanid dusíku. Při atmosférickém tlaku při teplotě 180190 ºC 

se rozkládá na biuret,  kyselinu kyanovodikovou. Při teplotě vyšší než 200 ºC výrobek se rozkládá 

na čpavek a kyselinu kyanovodikovou. Teplota samovznícení: +715 ºC. 

V případě požáru v prostředí, kde se nachází výrobek, mohou vznikat nebezpečné látky: oxidy 

dusíku, čpavek. 

Nebezpečí výbuchu hrozí při styku výrobku s chlorem, dusičnanem amonným, chlornanem 

vápenatým, agenty chlorace, chloridem chromilu, hexanitro etanem, chlornanem sodným, 

dusitanem sodným, chloristanem sodným, nitrocil chloristanem anebo fosfátem pentachloridu. 

Výrobek může nebezpečně reagovat s fluorem, silnými oxidanty, peroxidem vodíku, zásaditými 

chlority, zásaditými chromany,  zásadami, zásaditými nitráty, perchloráty anebo s pentachloridem 

titanu.      

 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit                                                                                                                           
Vysoka teplota. 

 

10.5 Neslučitelné materiály                                                                                                            

Nepřípustný kontakt s jinými nezabalenými materiály. Taktéž v oddílu 10.3 tohoto bezpečnostního 

listu. 

 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu                                                                                                       

Ve vzduchoprázdnu na teplotu 120130 ºC zahřátý výrobek sublimuje bez rozkladu. Při vyšších 

teplotách (160190 ºC) se rozkládá, a vytváří kyanid dusíku. Při atmosférickém tlaku při teplotě 

180190 ºC se rozkládá na biuret,  kyselinu kyanovodikovou. Při teplotě vyšší než 200 ºC výrobek 

se rozloží na čpavek a kyselinu kyanovodikovou. V případě požáru v prostředí, kde se nachází 

výrobek, mohou vznikat nebezpečné látky: oxidy dusíku, čpavek.  

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace   
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11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                 

Akutní toxicita: 

Praktické zkušenosti/projevy u lidí: na základě dostupných údajů nejsou splněná kritéria pro 

zařazení jako akutně toxický materiál podle nařízení (ES) čsl. 1272/2008.   

 

Účinek na živočichy 
 Expoziční 

dávka/koncentrace 

Druh Metoda Příznaky/zpožděný 

účinek 

Poznámky 

Akutní orální 

toxicita 

LD50: 14300 

mg/kg bw 

(samečci) 

LD50: 15000 

mg/kg bw 

(samičky) 

Krysy OECD 423 Bez negativního 

účinku 

Přímé odvození 

ATE hodnot ze 

spolehlivých dat.  

Akutní dermální 

toxicita 

Nejsou údaje.  

Akutní inhalační 

toxicita (výpary) 

Nejsou údaje.  

Jiné informace: Nejsou údaje.  

Hodnocení/klasifikace: Podle dostupných informaci nesplňuje podmínky pro zařazení podle 

Nařízení (ES) čsl. 1272/2008. 

 Žíravost a (anebo) dráždění pokožky Na základě pokusů provedených na krysách bylo zjištěno, 

že močovina na kůži nepůsobí dráždivě.  Na základě těchto výsledků bylo odvozeno, že močovina 

nepůsobí dráždivě ani na lidskou pokožku (zdroj - materiál registrace močoviny podle REACH). Na 

základě dostupných informací výrobek nesplňuje podmínky pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 

1272/2008. 

Vysoce nebezpečný a (anebo) dráždivý pro oči: Na základě pokusů provedených na krysách bylo 

zjištěno, že močovina na oči působí mírně dráždivě. Na základě zdravotnických informací 

shromážděných výrobci močoviny o případech spojených s močovinou bylo odvozeno, že 

močovina není klasifikována jako dráždivý element pro oči (zdroj - materiál registrace močoviny 

podle REACH). Na základě dostupných informací výrobek nesplňuje podmínky  pro zařazení podle 

Nařízení (ES) č. 1272/2008.  

Senzibilizace dýchacích cest anebo pokožky: Nemáme vyhovující informace (zdroj - materiál 

registrace močoviny podle REACH). Na základě dostupných údajů výrobek nesplňuje podmínky 

pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Mutagenní působení na reprodukční buňky: Na základě výsledků dosud provedených „Ames“ 

pokusů s různými koncentracemi močoviny (výsledky výzkumů byli negativní) bylo odvozeno, že 

močovina  mutagenní působení nevykazuje  (zdroj - materiál registrace močoviny podle REACH). 

Na základě dostupných informací výrobek nesplňuje podmínky pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 

1272/2008. 

Karcinogenita: neodpovídá kritériím (negativní výsledek testu „Ames“) (zdroj – registrační složka 

močoviny podle nařízení REACH).  Na základě dostupných informací výrobek nesplňuje podmínky 

pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Toxicita pro reprodukci: neodpovídá kritériím (negativní výsledek testu „Ames“) (zdroj – 

registrační složka močoviny podle nařízení REACH). Na základě dostupných informací výrobek 
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nesplňuje podmínky pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) (jednorázová expozice): Na základě dostupných 

informací výrobek neodpovídá nesplňuje podmínky pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) (opakovaná expozice): Na základě dostupných 

informací výrobek neodpovídá kritériím pro zařazení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Aspirační nebezpečnost: nesplňuje podmínky pro zařazení.  

 

11.2 Informace o další nebezpečnosti 

 

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Pro výrobek není charakteristické.  

 

11.2.2 Další informace 

Nejsou. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

 

12.1 Toxicita                                                                                                                                           

Podle údajů které jsou k dispozici, výrobek nesplňuje podmínky podle Nařízení (ES) čsl. 1272/2008 

aby byl zařazen jako nebezpečný pro okolní prostředí.    

V sladkovodních nádržích největší povolená koncentrace výrobku nesmí být větší než na základě 

výpočtů zjištěné množství organických látek podle povolené biochemické koncentrace (BLK) a 

množství rozpuštěného kyslíku. Největší povolená koncentrace výrobku v nádržích pro chov ryb je 

80 mg/dm
3
. 

Leuciscus idus (orfe): 96-h LC50> 6810 mg/l. 

Daphnia magna (krátkodobá expozice): 24-h EC50: > 10000 mg/l. 

Daphnia magna (dlouhodobá expozice): nejsou údaje.  

Toxicita pro ryby  
 

Účinná 

dávka/koncentrace 

Trvání pokusu Název organizmu 

použitého při pokusu 

Výsledek/hodnocení Metoda 

LC50: > 10 000 mg/l 48 h Zlatá orfa Močovina přirozeně má 

nízkou toxicitu pro 

ryby 

OECD 203 

LC50:  6 810 mg/l 96 h Zlatá orfa Močovina přirozeně má 

nízkou toxicitu pro 

ryby 

OECD 203 
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Toxicita pro vodní bezobratlovce (krátkodobé působení).  

 
Účinná 

dávka/koncentrace 

Trvání pokusu Název organizmu 

použitého při pokusu 

Výsledek/hodnocení Metoda 

LC50: > 10 000 mg/l 24 h Daphnia magna Nízká úroveň toxicity 

 

OECD 202 

LC50:  14 241 mg/l 24 h Vodní měkkýši 

Herisoma trivolvis 

Nízká úroveň toxicity OECD 202 

 

Toxicita pro vodní bezobratlovce (dlouhodobá expozice). Nejsou použitelné údaje  

 

Toxicita pro řasy a vodní rostliny 

 
Účinná 

dávka/koncentrace 

Trvání pokusu Název organizmu 

použitého při pokusu 

Výsledek/hodnocení Metoda 

LC50: > 10 000 mg/l 192 h Řasy Nízká úroveň toxicity OECD 209 

LC50: > 10 000 mg/l 7 dní Řasy Nízká úroveň toxicity OECD 209 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost                                                                                                         

Výrobek se dobře rozkládá: 4 mg/l za 1 h při teplotě 20 ºC / 68 °F test Zahn-Wellens/ 400 mg/l: 3h: 

2 %, 7d: 52 %, 14d: 85 %, 16d: 96 % . V půdě výrobek přechází do pro rostliny lehce 

vstřebatelných forem.  

 

12.3 Bioakumulační potenciál                                                                                                        

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (Kow): nízký (na základě dobré rozpustnosti ve vodě). 

Výrobek nevykazuje žádné bioakumulační vlastnosti, s jinými látkami ve vzduchu anebo v 

povrchových vodách nevytváří žádnou toxickou směs.   

Bioakumulační koeficient (BCF): nízký. Výrobek v půdě nevytváří žádné toxické sloučeniny.  

 

12.4 Mobilita v půdě                                                                                                                  

Absorpční koeficient: nízký (na základě parametrů látky)  

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB                                                                                                

Podle přílohy čsl. XIII nařízení (ES) čsl. 1907/2006, výrobek nevyhovuje podmínkám pro PBT a 

vPvB.   

 

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Pro výrobek není charakteristické. 

 

12.7 Jiné nepříznivé účinky                                                                                                  

Nezjištěno. 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování     

 

13.1 Metody nakládání s odpady                                                                                                           

Zbytky (odpad). Podle nařízení (ES) čsl. 1357/2014 jinými nebezpečnými látkami neznečištěné 

zbytky výrobku jsou klasifikovány jako odpad, který není nebezpečný. Neznečištěné zbytky 

výrobku se mohou použít jako sypké hnojivo anebo mohou být předány společnostem, které se 

zabývají zpracováním odpadů. V Litevské republice se zbytky výrobku se musí nakládal podle 

zákona o zpracování odpadů Litevské republiky, v jiných státech - podle národních právních 

předpisů.  Konečný kód pro zbytky výrobku přiděluje majitel/zpracovatel odpadu.  

Zbytky obalů výrobku. Z pytlů pomoci mírného třepání musí být odstraněny veškeré zbytky 

výrobku. Podle Nařízení (ES) číslo 1357/2015 prázdné obaly výrobku jsou klasifikovány jako 

odpad, který není nebezpečný.  Zbytky obalů výrobku musí být předány společnostem, které se 

zabývají zpracování odpadů. V Litvě s takovým odpadem se má nakládat v souladu se zákonem o 

nakládání s obaly a se zbytky obalů Litevské republiky, platných nařízení pro zpracování odpadů, v 

jiných státech - podle příslušných národních právních předpisů. Konečný kód pro zbytky výrobku 

přiděluje majitel/zpracovatel odpadu.  

Do doby, než obaly jsou úplné prázdné, je zakázáno z jejích povrchu odstraňovat označení  podle 

nařízení (ES) čsl. 1272/2008.  

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu   

 

14.1 UN číslo                                                                                                                                     

Není, protože  na výrobek se nevztahují požadavky ADR.  

 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu                                                                                              

Není, protože na výrobek se nevztahují požadavky ADR. 

 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu                                                                                               

Není, protože na výrobek se nevztahují požadavky ADR. 

 

14.4 Obalová skupina                                                                                                                              

Není, protože na výrobek se nevztahují požadavky ADR. 

 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí                                                                                                                            

Podle Oranžové knihy SN a mezinárodních dopravních kódů RID (železnice), ADR (silniční 

doprava) a JMDG (námořní doprava) není klasifikován jako nebezpečný materiál.  

 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele                                                                          
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Smíchání nezabaleného výrobku s jinými látkami je nepřípustné. 

Při přepravě výrobku, zabaleného do velkoobjemových vaků o váze 500 kg lodní přepravou v 

chladném období roku (od 16 září do 15 dubna) lze jej uskladnit v 7 vrstvách vaků nad sebou, v 

teplém období roku (od 16 dubna do 15 září) - ve 4 vrstvách.  

Výrobek zabalený do velkoobjemových vaků o váze 1000 kg lodní přepravou lze uskladnit ve 3 

vrstvách vaků nad sebou. 

V případě, že během nakládání anebo vykládání výrobku do nákladního prostoru lodi začne pršet, 

nákladní prostor musí být zavřen a nakládání zastaveno. 

. 

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO       

Podle mezinárodního předpisu pro hromadnou námořní přepravu pevných sypkých nákladů (předpis 

IMSBC) jde o „Pomalu působící dusikaté hnojivo“.  

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech   

 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi                                                                                                                                                       

Právní předpisy ES: 

-  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  ze dne 18. Prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. (Zveřejněno dne 30. prosince 2006 v 

oficiálním věstníku Evropského Společenství L 395) včetně všech pozdějších změn a dodatků;   

- Nařízení komise čsl. (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registraci hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno v oficiálním 

věstníku Evropského Společenství L203 dne 26. června 2020); 

- Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII 

(REACH) (Zveřejněno dne 22. června 2009 v oficiálním věstníku Evropského Společenství L 164) ; 

-Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. (Zveřejněno 

dne 31. prosince 2008 v oficiálním věstníku Evropského Společenství L 353) včetně všech pozdějších změn a dodatků;  

- Nařízení komise (ES) č. 1357/2004 ze dne 27. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování 

vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny (zveřejněno dne 19. prosince 2014 v oficiálním věstníku Evropského 

Společenství L 365) včetně všech pozdějších změn a dodatků; 

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění perkurzorů výbušnin na trh 

a o jejích používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (zveřejněno v oficiálním 

věstníku Evropského Společenství L186/1 2019) včetně pozdějších změn a dodatků; 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (zveřejněno dne 27. 

července 2012 v oficiálním věstníku Evropského Společenství L 197) ; 
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- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); 

- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  (RID); 

 - Mezinárodní předpis pro přepravu nebezpečného zboží po moři (IMDG); 

- Mezinárodní dohoda o prevencí znečišťování z lodí  MARPOL 73/78; 

- Mezinárodní předpis  pro přepravu nezabalených chemických materiálů (IBC kodex).;  

Národní právní předpisy (Litva): 

- Příkaz ministra zemědělství LR ze dne 9. prosince 2013 čsl. 3D-825 „Ve věci schválení pravidel pro technologií 

projektování postupů pro uskladnění minerálních hnojiv  ŽŪ TPT 10:2013“ včetně všech pozdějších změn a dodatků;   

- příkaz Ministra sociální ochrany a práce LR a Ministra zdravotnictví LR čsl. 97/406 ze dne 24. července 2001 „Ve 

věci schválení opatření pro ochranu zaměstnanců proti působení chemických látek a ochranu zaměstnanců proti 

účinkům kancerogenů a mutagenů v pracovním prostředí“ (Spr., 2001, čsl.65-2396, identifikační kód TAR - 

1012230ISAK0097/406) ve znění pozdějších změn a příloh. 

- Aktuální  znění zákona o nakládaní s odpadem Litevské republiky; 

- Aktuální znění zákona o nakládáním s odpadem vzniklým z obalů a ze zbytků obalů Litevské republiky; 

- Hygienická norma HN 23 „Mezní hodnoty profesní expozice působení chemických látek, Obecné požadavky na 

měření a hodnocení“, 

- Hygienická norma HN 36 „Zakázané a omezované látky“, 

- Aktuální znění „Pravidla pro ochranu zaměstnanců proti působení chemických látek v pracovním prostředí“ a 

„Pravidla pro ochranu zaměstnanců proti působení kancerogenních látek v pracovním prostředí“; 

- Aktuální znění „Pravidla pro vyhotovení a předložení bezpečnostního listu pro profesionální použití“, 

- Aktuální znění „Pravidla pro označení věcí (zboží) prodávaných v Litevské republice  a uvádění cen“ 

- Aktuální znění „Pravidla pro nakládání s odpadem“; 

- Nařízení Vlády LR čsl. 966 ze dne 7.8.2004 „Ve věcí prevence proti Průmyslovým haváriím, ustanovení pro 

vyšetřování a odstraňování následků a kritériía pro zařazení v Nebezpečných objektech  uskladněných materiálů, směsí 

a preparátů  do seznamu nebezpečných látek“ (Valstybés žinios (Státní věstník), 2004, čsl. 130-4649, 2005, Nr. 131-

4731; 2008, čsl. 109-4159; 2009, čsl. 90-3855; 2010, čsl. 59-2894; 2012, čsl. 61-3078) ve znění pozdějších změn a 

dodatků,  

- LST EN 166 „Osobní ochrana oči. Technické požadavky“. 

- LST EN ISO 374-1 „Ochranné rukavice chránící proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganizmům. 1 část. 

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganizmům. 1 část. Termíny a charakteristika požadavků 

pro ochranu proti chemickému riziku  (ISO 374-1:2016)“; 

- LST EN 388 „Ochranné rukavice proti mechanickým rizikovým faktorům“; 

- LST EN 405:2002+A1:2009 ,,Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů. Filtrační polomasky s ventily na ochranu 

proti plynu anebo plynu a částicím. Požadavky, zkoušení, značení“. 

- LST EN 420 „Ochranné rukavice. Obecné požadavky a metody zkoušení“; 

- LST EN 469 „Ochranné oblečení pro hasiče. Požadavky pracovních charakteristik na ochranné oblečení pro hasiče“.  

- LST EN ISO 780:2016. „Obaly. Distribuční obaly. Grafické symboly pro nakládání s obaly a skladování“.  

- LST EN ISO 13688 „Ochranné oblečení. Obecné požadavky (ISO 13688:2013)“. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=17654
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- LST EN ISO 20345 „Osobní ochranné prostředky. Bezpečná obuv (ISO 20345:2011)“. 

 

Dodatečná informace, uvedená na etiketě obalu chemické látky:  

- obrázkové označení čsl. 6  Chránit proti dešti a čsl.4 “Chránit proti slunečnému záření” podle 

LST EN ISO 780. 

 

Dodatečná informace o příslušných ustanoveních páva Evropského Společenství z oblasti 

bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí.  

Na výrobek se nevztahují ohraničení podle nařízení Vlády LR čsl. 966 ze dne 7.8.2004 „Ve věcí 

prevence proti Průmyslovým haváriím, ustanovení pro vyšetřování a odstraňování následků a 

podmínček pro zařazení v Nebezpečných objektech  uskladněných materiálů, směsí a preparátů  do 

seznamu nebezpečných látek“ (Valstybés žinios (Státní věstník), 2004, čsl. 130-4649) včetně všech 

pozdějších změn a dodatků, a 2 části přílohy č. I Nařízení 2012/18 ES. 

 

Omezení pro výrobek podle Nařízení (EU) č. 2019/1148: na výrobek se nevztahují požadavky 

Nařízení (EU) čsl. 2019/1448, ale subjekty které s výrobkem obchodují, jej používají, skladují musí 

příslušným národním orgánům členského státu, kde k takovému případu došlo, oznámit veškeré 

podezřelé kontrakty, významné případy zmizení anebo krádeže výrobku.   

 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti                                                                                                        

Výrobek neodpovídá podmínkám stanoveným v Nařízení (ES0 čsl. 1272/2008 [CLP], proto podle 

přílohy čsl. 14 Nařízení (ES) čsl. 1907/2006 nebude provedeno hodnocení jeho chemické 

bezpečnosti.    

 

ODDÍL 16: Další informace   

 

 Datum revize: 31.3.2021 

 Číslo verze: 5.0 

 Číslo revize: 0 

 Datum změny: 31.3.2021 

 

(i) Změny provedené v rámci revize:  

V bezpečnostním listu, v porovnání s předchozí verzi, byly provedené následující změny: 
- Hlavička bezpečnostního listu: Nařízení (EU) č. 2015/830 byl změněn nařízením Komise (EU) č. 2020/878); 

- Oddíl 1.3: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu, změněno číslo 

kontaktního telefonu výrobce a poštovní směrovací číslo; 

- Oddíl 3.1: Byl doplněn o informace o biuretu který výrobek obsahuje; 

- Oddíl 5.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878) byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 5.2: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878) byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 7.2: Změna podmínek skladování výrobku.  

- Oddíl 8.2: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; změněni požadavky pro 

větrání; 
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- Oddíl 9.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněni názvy fyzikálních-chemických vlastností a 

pořadí jejích umístění;  

- Oddíl 9.2: Výbušné a oxidační vlastnosti byly z oddílu 9.1 přesunuté do oddílu 9.2; 

- Oddíl 10: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 10.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 11.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 11.2: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl nově zařazen tento oddíl;  

- Oddíl 12.1: Byla zařazena informace, že výrobek neodpovídá klasifikačním kritériím ohledně nebezpečí pro okolní 

prostředí dle Nařízení (ES) čsl. 1272/2008;  

- Oddíl 12.2: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 12.6: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 12.7: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl nově zařazen tento oddíl; 

- Oddíl 13.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 14.1: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 14.2: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 14.3: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878 byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 14.6: Byly zařazeni požadavky pro dopravu; 

- Oddíl 14.7: V souladu s nařízením Komise (EU) č. 2020/878) byl změněn název tohoto oddílu; 

- Oddíl 15.1: Změnění právní doklady. Nařízení (EU) č. 98/2013 bylo zaměněno nařízením Komise (EU) č. 2019/1148; 

- 16 oddíl: Změna data reize, změny bezpečnostního listu a číslo verze. 

 

(ii) zkratky a akronyma   
ATE - Odhad akutní toxicity; 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; 

C&L – Klasifikace a značení; 

CLP - Nařízení pro zařazení, značení a balení; Nařízení (ES) čsl. 1272/2008; 

CAS - Chemical Abstracts Service (Služba zkratek chemických látek); 

CSR - Zpráva o chemické bezpečnosti; 

DNEL - Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům; 

EB - Evropské Společenství; 

EK – Evropská Komise; 

ECHA – Evropská agentura pro chemické látky; 

Čsl. EC – číslo EINECS a ELINCS,  

EINECS -  Evropský seznam existujících komerčních chemických látek;  

ELINCS - Evropský seznam přihlášených chemických látek;  

ES - Evropská Unie; 

GHS - Globální harmonizované systémy; 

HN - Hygienická norma; 

IMDG - Mezinárodní předpis pro přepravu nebezpečného zboží po moři; 

IMSBC - Mezinárodní předpis pro přepravu sypkého zboží po moři; 

IUCLID - Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách; 

IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii; 

JT - Spojené Národy; 

Kow - rozdělovací koeficient oktanol/voda; 

LC50 - Smrtící koncentrace pro 50% zkoumané populace; 

LD50 - Smrtící dávka pro 50% zkoumané populace (průměrná smrtící dávka); 
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LR - Hlavní žadatel o registraci; 

LT - litevský; 

OJ - Oficiální publikace; 

PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická; 

PEC - Odhad koncentrace v životním prostředí; 

PNEC(s) - Odhad (-y) koncentrace (- í) nevyvolávající (-ích) účinek;  

PPE - Osobní ochranný prostředky; 

Nařízení REACH -  Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES) č. 

1907/2006; 

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  

RV - Mezní limity pro pracovní prostředí; 

RVP - Prostředky řízení rizika; 

SCBA - Přístroje pro podporu nezávislého dýchání; 

SDL - Bezpečnostní list; 

SIEF - Fórum pro výměnu informací o chemické látce; 

STOT - Toxicita pro specifické cílové orgány; 

(STOT) RE – Opakovaná expozice; 

(STOT) SE – Jednorázová expozice; 

SVHC -  Látka vzbuzující mimořádné obavy; 

(Q)SAR - Kvalitativní a kvantitativní model vztahu mezi strukturou a aktivitou;  

vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka;  

žr.(viz.) - Podívej se.  

Oblasti použití (SU) vysvětlení: 

SU1 - Zemědělství, lesnictví a chov ryb, 

Kategorie výrobku (PC) vysvětlení: 

PC4 - Chladící látky; 

Pc9a - Základní nátěry a krycí barvy, ředidla, rozpouštědla; 

PC12 - Hnojiva; 

PC21 - Laboratorní chemikálie; 

PC39 - Kosmetika, výrobky pro osobní péči; 
 

(iii)Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:  

1) Gwerder, C., Misslin, P.-P., Meier, P., Durrer, M., Schweighauser, U., Reuse, P. & Holzschuh, 

O. 2009: Determination of some physical-chemical properties of Urea (study report), Testing 

laboratory: Institute of Safety and Security, Report no: 204611.18.0640.03. Owner company; 

Borealis, Report date.  

2) Sax, N.I. & Lewis, S.R. 1987: Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. (review article or 

handbook), Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. 11th ed. New York: Van Nostrand Reinhold 

Co., 1987., p. 1209. Report date.  

3) Materiál přihlášky močoviny podle REACH, zveřejněno na internetových stránkách Evropské 

agentury pro chemické látky.  

4) http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng 

http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=gestiseng:sdbeng
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[údaje ke dni 29.1.2021].  

 

(iv) Použitá klasifikace a postupy použité při stanovení klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 

čsl. 1272/2008 [nařízení CLP]: výrobek je jednosložková látka, proto se tento oddíl netýká.   

 

(v) Standardní věty o nebezpečnosti: 

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P305 + P351 + P338 – „PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování“. 

P401 - “Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv“. 

 

(vi) Pokyny pro školení: Osoba, která vyrábí, spravuje, používá, skladuje tento výrobek, musí být 

poučená o práci s chemickými látkami, seznámená s hygienickými předpisy pro práci s chemickými 

látkami, seznámená s vlastnostmi výrobku, možným hrozícím nebezpečím, poučená o práci s 

výrobkem, o osobních ochranných prostředcích, o základech poskytnutí první pomoci, informovaná 

o postupu při vzniku havárií a o možnostech jejích likvidace.  Osoba pracující s výrobkem musí být 

obeznámená s tímto bezpečnostním listem. Před zahájením práce s výrobkem, osoba musí být 

proškolená                                                .  

 

POZNÁMKA. Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu musí být dostupné pro všechny, kdo 

pracují s chemickou látkou, preparátem. Údaje odpovídají úrovni našich poznatků a jsou určené pro 

popis bezpečného použití chemického výrobku, ochranu zdraví a okolního prostředí.  Bezpečnostní 

list bude doplněn v případě, že se objeví nové poznatky o vlivu chemické látky na zdraví a okolní 

prostředí, o preventivních opatřeních pro snížení anebo vyloučení rizika. Informace v 

bezpečnostním listu nepopisuje jiné specifické vlastnosti chemické látky, směsi. 

 

Tato verze nahrazuje veškeré předchozí doklady. 

 

Konec bezpečnostního listu. 


