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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Název: SOLFEX 

Další názvy látky: x 

 

1.2 Použití látky / přípravku 

Určené nebo doporučené použití látky (přípravku): hnojivo 

  

  

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Obchodní jméno výrobce: Zolfindustria S.r.l., Via San Cassiano 99, 28069 Trecate (NO), Itálie 

Obchodní jméno distributora: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel. 

545 218 156, www.biocont-profi.cz  

Odborně způsobilá osoba: wildmannova@biocont.cz  

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575 

Adresa: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 

 

2. IDENTIFIKACE RIZIK 

2.1 Celková klasifikace látky/směsi 

 Klasifikace směsi podle Nařízení ES č. 1272/2008:  

 Skin Irrit.2, H315 

 Možná nebezpečí: Nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí za předpokladu dodržování požadavků pro likvidaci 

(viz oddíl 13) a s nimi spojených národních nebo místních předpisů pro skladování a manipulaci 

 

2.2 Prvky označení  

  

  Varování 

H315 Dráždí kůži 

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle 

P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla 

P332+313 Při podráždění: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření 

 

2.3 Další možná rizika  

 Nejsou známy 

 

http://www.biocont-profi.cz/
mailto:wildmannova@biocont.cz
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3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  

3.1. Obecný popis látky/přípravku  

 

Přípravek obsahuje následující látky klasifikované jako nebezpečné:  

CAS 

EC 

REACH 

Název složky 

Klasifikace 

Obsah  

(w/w) 

7704-34-9 

231-722-6 

01-211948295-27 

Síra;  

SkinIrrit.2, H315 

98% 

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace ze štítku nebo příbalového letáku.  V případě potřeby lze konzultovat s Toxikologickým informačním 

střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Při nadýchání: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou 

s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé 

čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat 

Při požití: Ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít ¼ l vody. Nevyvolávejte zvracení 

 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

Vhodná hasiva: voda, hasící prášek, pěna 

Nevhodná hasiva: žádná 

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: používejte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek. Riziko 

vzniků plynů oxid uhelnatý, oxid uhličitý a oxidy síry. Nevdechujte kouřové plyny. Odděleně zachyťte vodu 

kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéci do systému kanalizace nebo odpadních vod.  

 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zamezit tvorbě prachu. Používat osobní ochranný oděv, ochranu dýchacího 

ústrojí. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. 

Zamezte dalšímu úniku do okolního prostředí. 

Doporučené metody čistění a zneškodnění: zachyťte materiálem, který váže prach. Velké množství zameťte či 

odstraňte lopatou, vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem.  Umístěte do vhodných nádob, které 

lze označit a utěsnit. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a čisticími prostředky při dodržení 

ekologických předpisů. 

Údaje k omezení a kontrole expozice, OOPP a pokynům pro likvidaci, můžete vyčíst z oddílů 8 a 13. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Zacházení 

Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/směsí: 

Při správném skladování a manipulaci nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zajistěte důkladné větrání skladů a 

pracovních prostor. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, 

obličej. 

 

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: 

Zamezit tvorbě prachu. Prach může vytvořit explozivní směs se vzduchem. Zamezte vzniku elektrostatického náboje, 

zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti. Hasicí přístroje musí být připraveny v pohotovosti. 
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7.2 Skladování 

Podmínky pro bezpečné skladování: 

Skladujte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léčiv v adekvátně větraných suchých místnostech 

 

Další údaje k podmínkám skladování: 

Chraňte před teplem. Chránit proti vlhkostí. Chraňte před přímým sluneční svitem. 

 

7.3 Specifická použití: x 

 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

8.1 Limitní hodnoty expozice  

Kontrolní parametry pro přípravek nejsou přímo stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, expoziční limit je 

stanoven pro složky přípravku:  

Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. 

 

8.2  Omezování expozice 

Osobní ochranné prostředky: 

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečné ventilace nebo dlouhodobé expozice celoobličejový 

částicový respirátor s filtrem N100 nebo respirátorové patrony P3 (dle normy 

CEN/FFP-2 nebo CEN/FFP-3) 

Ochrana očí: Ochranné brýle s bočními štíty (EN 166) 

Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (EN 374) 

Ochrana kůže: Používejte pracovní ochranný oděv (EN465) 

 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1. Obecné informace  

Vzhled:  prášek 

Skupenství:  pevné 

Barva:   světle žlutá 

Zápach (vůně):  jemný specifický sirný odér 

 

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí  

pH  x 

Teplota (rozmezí teplot) tání:. 110 -120°C 

Teplota (rozmezí teplot) varu: 444°C 

Bod vzplanutí:    190 - 220°C 

Zápalná teplota:   232°C  

Hořlavost:   hořlavé v subkategorii 2. 

Nebezpečí exploze:   n.a. 

Meze výbušnosti:  n.a. 

Dolní mez:    0,17% (V) 

Horní mez:    6,83% (V) 

Tenze par při 184°C:   1 hPa 

Viskozita při 140°C:   n.a. 

Hustota při 20°C (68°F):  ±0,9 kg/dm3  

Rozpustnost ve vodě:   nerozpustný 

 

9.3. Další informace  

Údaje požadované zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, resp. vyhl.č.355/2002 Sb., v platném znění: 

Prahová hodnota VOC: n.a. 
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Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití: n.a. 

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA  

 

10.1 Reaktivita: Při skladování a manipulaci podle pokyn nedochází k nebezpečným reakcím. 

 

10.2 Chemická stabilita: Produkt je stabilní, pokud je skladová, jak je předepsáno či uvedeno 

 

10.3 Možnost nebezpečných reakci: Při skladování a manipulaci podle pokyn nedochází k nebezpečným 

reakcím.   

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: viz BL kap. 7 – pokyny pro zacházení a skladování 

10.5. Neslučitelné materiály: silné zásady, silné kyseliny, silná oxidační činidla, halogenové sloučeniny 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Popis příznaků expozice 

Primární dráždivé účinky:  

- vdechnutí:  
- na kůži: králík – nedráždí pokožku 

- na zrak: králík – nedráždí oči 

 

Senzibilizace: není udána 

 

11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví  

Akutní toxicita: 

Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Orálně - králík - 175 mg/kg  

LD50 Orálně - krysa - > 2.000 mg/kg  

LC50 Vdechnutí - krysa - 4 h - > 9,23 mg/l  

LD50 Kožní - králík - > 2.000 mg/kg  

Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Intravenózní - krysa - 8 mg/kg  

Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Intravenózní - králík - 5 mg/kg  

Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Intraperitoneální - morče - 55 mg/kg  

Nejnižší smrtelná dávka (LDLO) Intravenózní - psi - 10 mg/kg 

 

Mutagenita, karcinogenita, toxicita pro reprodukci a specifické cílové orgány (jednorázová i opakovaná 

expozice) – data neudána 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Ekotoxicita: 

Toxicita pro ryby LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) - > 180 mg/l - 96 h  

LC50 - jiná ryba - 866 mg/l - 96 h  

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé. EC50 - Daphnia magna (perloočka velká) - > 5.000 mg/l - 48 h 

Toxicita pro vodní rostliny EC50 – Ankistrodesmus bibraianus – 290 mg/l – 72 h 

Toxicita pro mikroorganismy na aktivovaný kal EC50 – Pseudomonas putida - > 2000 mg/l – 18 h 
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12.2. Mobilita: Posouzení transportu mezi složkami životního prostředí – z vědeckých důvodů není nutná studie 

12.3. Persistence a rozložitelnost: Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O) – Anorganický produkt, který 

nemůže být odstraněn z vody biologickými čistícími prostředky 

12.4. Bioakumulační potenciál: akumulace v organismech se neočekává. Produkt není pravděpodobně 

biodisponibilní vzhledem k jeho konzistenci a nerozpustnosti ve vodě. 

12.5. Výsledky posouzení PBT: Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, 

bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická). 

12.6. Jiné nepříznivé účinky: Produkt neobsahuje látky, které jsou uvedeny v Příloze I Nařízení (ES) 2037/2000 o 

látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. 

 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

13.1  Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo směsi: 

 Výrobek  

Dodržujte všechny státní a místní předpisy o životním prostředí. Tento materiál nechte zneškodnit profesionální 

licencovanou firmou. Rozpusťte tento materiál nebo ho smíchejte s hořlavým rozpouštědlem a spalte ho ve 

spalovně chemických odpadů, která je vybavena přídavným spalováním a pračkou plynů.  

 

Znečištěné obaly  

Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. 

 

13.2  Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu 

Katalog odpadů: 06 09 99 – odpady obsahující síru, jinak blíže neurčené 

             02 01  09 – jiné agrochemické odpady 

 

13.3  Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho vykonávací předpisy zejména  

Vyhláška 381/2001 (katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  

Dle Vyhlášky 381/2001 – katalog odpadů byl stanoven kód: 02 01 09 - Agrochemické odpady neuvedené pod 

číslem 02 01 08* 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), 

vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

ADR/RID:   

Třída: V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný 

Klasifikační kód:  

Obalová skupina: Neaplikovatelné 

Bezpečnostní značka:  

Identifikační číslo nebezpečnosti:  

Číslo UN, pojmenování: Neaplikovatelné 

Poznámka:  

 

14.2 Námořní přeprava  

IMDG:  

Třída: V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný 
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Číslo UN: Neaplikovatelné,  

Typ obalu: Neaplikovatelné 

Látky znečišťující moře: ne 

Technický název: Neaplikovatelné 

 

14.3 Letecká doprava  

ICAO/IATA:  

Třída:  V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný 

Číslo UN: Neaplikovatelné 

Typ obalu: Neaplikovatelné 

Technický název: Neaplikovatelné 

Poznámky:  

Další údaje:  
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15. INFORMACE O PŘEDPISECH  

15.1. Ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR:  

 Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a směsím, jimiž do českého 

právního řádu byly převedeny příslušné směrnice EU, vztahující se k chemickým látkám a směsím, které se 

týkají posuzované(ho) látky/směsi 

 - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon),v platném znění, 

 - Vyhláška č. 402/2011 S., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a 

označování nebezpečných chemických směsí v platném znění, 

 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

 

Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a směsím, které se 

týkají posuzované(ho) látky/směsi 

 - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

 - Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 

, - Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění, 

 - Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, 

 - Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, 

 - Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění,  

 - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 

 

Nejdůležitější předpisy pro přepravu, které se týkají posuzované(ho) látky/směsi 

 - Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) , 

v platném znění, 

 - Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) v 

platném znění, 

 - Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon) v platném znění, 

 - Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, v platném znění, Předpisy pro pesticidy a předpisy s nimi souvisící 

 - Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,  

- Vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 

přípravků na ochranu rostlin v platném znění, 

 - Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění, 

 

Předpisy pro omezení práce těhotných žen, kojících matek a mladistvých 

 - Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím 

matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. v platném znění 

- Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do 

konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, v platném znění 
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15.2 Ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: 

Nejdůležitější přímo použitelné předpisy Společenství a další předpisy ES vztahující se k údajům v 

bezpečnostním listu: 

 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky v platném znění, 

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

a balení látek a směsí v platném znění, - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 

21. října 2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh v platném znění, 

 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003, o hnojivech, v platném znění,  

15.3. Posouzení chemické bezpečnosti 

Pokyny pro zacházení s produktem nejdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu. 
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16. DALŠÍ INFORMACE  

16.1  Seznam H a R-vět použitých v bezpečnostním listu: 

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečí, výstražních symbolů nebezpečnosti, standardních vět o 

nebezpečnosti a R-vět, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3 pod nebezpečnými složkami látky nebo 

přípravku:  

Xi   Dráždivý.  

R38   Dráždí kůži.  

Skin Corr./Irrit.  Poleptání/podráždění kůže  

H315   Dráždí kůži. 

 

Vysvětlení zkratek použitých v bezpečnostním listu:  

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  

AOEL - přijatelný denní příjem operátorem  

CLP - klasifikace, označení a balení nařízení (ES) 1272/2008  

DPD - Směrnice pro nebezpečné přípravky  

DSD - Směrnice pro nebezpečné látky  

EC50 - střední účinná koncentrace  

ICAO/IATA - Mezinárodní organizace civilního letectví / Mezinárodní asociace letecké přepravy  

IMDG - Mezinárodní námořní zákon o přepravě nebezpečných věcí  

LC50 - střední letální koncentrace  

LD50 - střední letální dávka  

NOEC - koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek  

NOEL - hladina, při které nebyl pozorován žádný účinek  

NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace  

PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxický  

PEL - přípustné expoziční limity  

w/w - hmotnost/hmotnost (hmotnostní koncentrace) 

 

16.2  Pokyny pro školení: 

Pokyny týkající se školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí: 

Vysvětlit stručně a výstižně jednotlivé položky bezpečnostního listu.  

16.3  Doporučená omezení použití : 

Směs je určena pro profesionální použití. 

16.4  Bezpečnostní list byl zpracován: 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na naších poznatcích k datu jejich zveřejnění. Informace 

složí pouze pro zajištění bezpečnosti při manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravě, likvidaci 

a jiných souvisejících činnostech a neslouží k zabezpečení záruky nebo kvality. Vztahují se pouze na 

uvedenou směs a nepředstavují záruku pro tento materiál používán spolu s jinými materiály nebo jiným 

jako uvedeným způsobem 

16.5  Zdroje nejdůležitějších údajů: 
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Bezpečnostní list vypracován dle bezpečnostního listu společnosti Zlofindustria S.r.l., Via San Cassiano 99,          

I-28069 Trecate, Itálie, fax: +39 0321 7901; Email: info@zolfindustria.it..  

16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu:  


