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IDENTIFIKACE LÁTKY / SM SI / SPOLE NOSTI

1.1 Identifikace látky
Obchodní název : Borowood®
Chemický vzorec : Na 2B8O13 * 4H2O
Chemický název : Oktaboritan disodný tetrahydrát
DOT,
Skupina: Anorganické boritany
REACH registry N°: n.d.
CAS íslo: 12280-03-4
EINECS .: 234-541-0
Reg.: bio/639/D/05/CCHLP
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IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI
Inhalace : náhodné vdechnutí m že zp sobit lehké
podrážd ní dýchacích cest
Požití: náhodné požití malého množství
( ajová lži ka) m lo by z stat bez ú inku.
Požití v tšího množství m že zp sobit
zažívací problémy.
2.4 Životné prost edí: viz ást 12

2.1 Klasifikace nebezpe nosti: látka není
nebezpe ná
2.2 Rizikové v ty: nejsou
2.3 Zdravotní rizika:
O i : m že být lehce dráždivá na o i, m že
zp sobit z ervenání
Pokožka: na pokožku není dráždivá
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SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY

Chemický název
Oktaboritan disodný tetrahydrát
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1.2 Použití látky
Bórové hnojivo v zem
lství, ochrana d eva a st n
ed hmyzem, houbami, plísn mi a baktériemi.
1.3 Identifikace výrobce
SOCIETA’ CHIMICA LARDERELLO spa
Via G. Fara n. 28 - 24124 Milano, ITALY ;
Identifikace dovozce
Karel Tr álek, D.Jasenka 751, 755 01 Vsetín
mob.: +420 724 448 335
e-mail: trcalek@gbtherm.cz
1.4 Nouzové telefonní íslo :
Toxikologické informa ní centrum
Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2
Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Konc. (%)

EINECS N°

CAS N°

Symbol

100

234-541-0*

12280-03-4

-

R v ty
-

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné informace:
ítomnost léka e není
tšinou pot ebná. P i požití více jak 5-6 g zabezpe it
dostatek tekutin na zabezpe ení funkce ledvin. Výplach
žaludku se doporu uje jen p i t žkých symptomech.
Hemodialýzu aplikovat jen v p ípad požití masívního
množství a p i selhaní ledvin.
4.2 Vdechnutí: Není pot eba žádné speciální ošet ení.
i podrážd ní nosa nebo krku je pot eba zajistit p ívod
erstvého vzduch.
4.3 Kontakt s o ima: vypláchnout dostate ným
množstvím isté vody. Pokud podrážd ní trvá více jak
30 min., vyhledejte léka skou pomoc.

4.4 Požití: vypláchn te v tším množstvím isté vody,
malé množství ( ajová lži ka) nezp sobí dosp lým žádné
žkosti. P i požití v tších množství vypijte min. dv
sklenice vody a vyhledejte léka skou pomoc.
4.5 Kontakt s pokožkou: látka není dráždivá. Pokud
by se podrážd ní objevilo, postižené místo umývat
mýdlem a vodou n kolik minut.

*For one EINECS number you can have more than one CAS number .
(
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PROTIPOŽÁRNÍ OPAT ENÍ

5.1 Požár: látka není ho lavá,ani zápalná, ani
výbušná (n které bórové produkty se používají jako
retardéry ho ení).
5.2 Hasící prost edky a postup p i hašení: mohou
se použít jakékoliv hasící prost edky.
5.3 Zakázané hasící prost edky : žádné .

KBÚ BOROWOOD - REACH - CZ

5.4
5.4.1
5.4.2.
5.4.3.

Odvozené rizika:
Ze samotného produktu : nejsou
Z ho ení : nejsou
Ze vzniku zplodin: nejsou

5.5

Protipožární výbava: proti zplodinám použít
ochrannou plynovou masku 5.4.3.
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OPAT ENÍ V P ÍPAD

NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Ochrana osob :
i delší expozici a vysoké
koncentraci ve vzduchu nosit ochranné brýle
(t ída P1).
6.2 Ochrana životného prost edí: Omezit vylévání,
aby sa p edešlo kontaminaci vodních zdroj . Neší it
odpad v životním prost edí.
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MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1 Manipulace: dodržovat správné pracovní postupy,
vyhnout
se
rozptýlení
do
životního
prost edí.
Manipulovat ve v traných a dob e v tratelných
prostorech. P ed jídlem, pitím nebo kou ením d kladn
umyt ruce.
7.2 Skladování : v dob e v traných místnostech,
nevystavovat p íliš nízkým ani vysokým teplotám.
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6.3 Metody ist ní: vysát, vyt ít nebo zamést a uložit
do kontejneru podle 13., umýt místo vodou, dodržovat
íslušné opat ení proti zne išt ní prost edí.

Degradace látky zabrání:
-nevystavovat vysoké vlhkosti vzduchu
-nevystavovat p ímému slunci
-udržovat p i teplot od 20°C do 35°C;
vždy pod 50°C a nad 5°C.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice:
TLV – TWA: 10 mg/m3 (ACGIH – prášek)
TLV – TWA: 5 mg/m3 (doporu ené SCL)
DNEL : nestanovuje se
PNEC : nestanovuje se
8.2 Kontrola expozice
Kontrolujte tvorbu prašnosti a udržujte koncentraci pod
expozi ními limity (viz 8.1).
8.2.1 Kontrola expozice na pracovišti:

(c) Ochrana o
nosit brýle.

í : p i vysoké a dlhodobé expozici

(d) Ochrana pokožky:

nosit b žný ochranný od v
..
Kontrola expozice v životním prost edí: Dodržovat
místn p íslušné p edpisy týkající se emisních limit na
vzduch a vodu (viz 16.4).

(a) Ochrana dýchacích cest: nosit ochrannou
masku p i dlouhodobé expozici a vysokých
koncentracích.

(b) Ochrana rukou :nosit ochranné rukavice.

Nejíst a nekou it p i manipulaci, p ed jídlem a
na konci sm ny umýt ruce. .
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FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Všeobecné informace
Vzhled: bílý prášek
Zápach: bez zápachu
9.2
ležité zdravotní, bezpe nostní
a enviromentální informace
pH pri 20°C:
- koncentrace 10 g/l : 8.5
- koncentrace 100 g/l : 7.6
Bod varu: nevyžaduje sa
Bod vzplanutí: nevyžaduje sa
Ho lavost:
neho lavý
nezápalný
výbušný
ho lavý
vysoko ho lavý
extrémn ho lavý
samozápalný
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Výbušné vlastnosti : nejsou
Ho lavé vlastnosti : nejsou
Tlak par : zanedbatelné p i 20°C
Hustota: 0,5-0,6 Kg/dm3
Rozpustnost:
Rozpustnost ve vod :
p i 20°C : 148 g/l H 2O

p i 60°C : 421 g/l H 2O
Rozd lovací koeficient: nestanovuje sa
Viskozita: nestanovuje sa
Rychlost odpa ování: nestanovuje sa
9.3 Ostatní informace
Neobsahuje organické rozpoušt dla
Bod tání: 816 °C (bezvodá s l )

STABILITA A REAKTIVITA

Za normálních podmínek je látka stabilní.
10.1 Podmínky, kterým je pot eba se vyhnout :
vysoké teploty a p ímý kontakt s ohn m nebo
s topnými t lesy.

KBÚ BOROWOOD - REACH - CZ

10.2
10.3

Materiály, kterým je nutné se vyhnout:
silné zásady a kyseliny, silné oxida ní inidla.
Nebezpe né rozkladné produkty:
nejsou.
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TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Na základ
sou asných dostupných údaj
nejsou
zjišt né žádné zdravotní rizika. Každopádn je nutné
manipulovat dle správných pracovních postup . Látka
že mít lehké ú inky na citlivé osoby s dýchacími
inky a / nebo kontaktu s o ima a / nebo požitím.
Zp soby expozice :
Požití, inhalace a kontakt s pokožkou.
Korozivost / Dráždivost
Lehce dráždivé ú inky na o i a dýchací cesty.
Akutní toxicita
Vzhledem k podobným produkt m LD50 (potkan)
>2000 mg/kg
Požití m že vyvolat lehké potíže, jako svrb ní,
zahlen ní, p íp. zvracení.

12

EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekologická toxicita
Fytotoxicita: Nadm rné množství mohou být
fytotoxické. Zamezte kontaminaci životního prost edí.
- Vodní toxicita: Nadm rné množství m že být škodlivé
pro vodní druhy.
- P da: Výživa pro rostliny. Viz technické listy.
13

není

REGULA NÍ INFORMACE

15.1 Vyhodnocení chemické bezpe nosti:
Probíhá dle harmonogramu REACH.
15.2 Klasifikace: Není nebezpe nou látkou.
16

13.1Zne išt né obaly:
Odevzdat na sb rný dv r.

INFORMACE PRO P EPRAVU

4.1 Klasifikace:
15

12.2Mobilita : nestanovuje sa
12.3Stálost a odbouratelnost: nestanovuje se
12.4Bio akumula ní potenciál: nestanovuje se
12.5
PBT vyhodnocení : nestanovuje se
12.6Ostatní ú inky :
nestanovuje se

INFORMACE O LIKVIDACI P ÍPRAVKU A OBALU

Zneškodn ní: podle p íslušných místních p edpis .
Nevylévat do kanalizace a vodních zdroj .
14

Vdechnutí výpar m že zp sobit podrážd ní dýchacích
cest, kašel. Vysoká koncentrace m že zp sobit plicní
problémy.
Kontakt s o ima m že zp sobit podrážd ní, z ervenání,
otok a bolest.
Kontakt s pokožkou m že zp sobit jeji vysychání a
popraskání.
Chronická toxicita:
Velmi z ídka chronické požívání m že zp sobit zažívací
problémy.
Senzitivita:
nezjišt na
Karcinogennost :
nezjišt na
Mutagennost :
nezjišt na
Reproduk ní toxicita:
nezjišt na

15.3

Etikety :
Società Chimica Larderello spa
20124 Milano, Italy
Karel Tr álek, D.Jasenka 751, 755 01 Vsetín

DALŠÍ INFORMACE

16.1 R-v ty: nejsou
16.2. S-v ty: nejsou
16.3 Zvláštní doporu ení: žádné specifické
16.4 LEGISLATIVA EÚ
Nar. EK . 1907/2006 (REACH) a p íslušné
dodatky
Nar. 1999/45/CE a p íslušné dodatky;
Nar. 67/548/CEE a p íslušné dodatky ;
Nar. EK 1451/2007 a p íslušné dodatky
The Merck Index.;
Handling Chemical Safety;
Niosh (Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances);
ELINCS (http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/)
Software Epy-plus ; ELINCS
ACGIH TLV & IBE
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16.5 Legislativa R :
Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích a o zm
n kterých zákon ve
zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška . 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
ípravcích a o zm
n kterých zákon , týkající se
klasifikace, balení a
ozna ování nebezpe ných chemických látek a
chemických p ípravk ve zn ní pozd jších
edpis
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví ve
zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška . 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické
limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel
pro vnit ní prost edí pobytových místností n kterých
staveb.
Vyhláška . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
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pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatel biologických expozi ních test , podmínky
odb ru biologického materiálu pro provád ní biologických
expozi ních test a náležitosti hlášení prací s azbestem a
biologickými initeli.
Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu ve zn ní
pozd jších p edpis
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní
pozd jších p edpis
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti
a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb
mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších
podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) ve
zn ní pozd jších p edpis
Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví p i práci
Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah
a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích a
dezinfek ních prost edk .
Na ízení vlády . 21/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na osobní ochranné prost edky.
Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších
požadavcích na pracovišt a pracovní prost edí.
Zákon . 251/2005 Sb., o inspekci práce ve zn ní
pozd jších p edpis

Poznámka:
Tento bezpe nostní list je ve shod s P ílohou
Nar.. EK . 1907/2006 (REACH )

II

Všechny informace v tomto bezpe nostním list jsou
uvedené na základ našich nejlepších v domostí, ale
nem li by být považovány za úplné a vy erpávající.
Správné použití je na plné zodpov dnosti spot ebitele.
Za nesprávné použití tohoto výrobku výrobce a ani
dovozce nenese žádnou zodpov dnost.
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