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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
 

Obchodní název  
Anodal ASL liq  

 

Materiál č.: 102793 
 

 

Chemická podstata:  Nickel acetate preparation 
 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 

Odpovídající identifikované použití látky nebo směsi 
Sektor průmyslu: Kovozpracující průmysl 
Použití: Hliníkové chemikálie 

 

Odpovídající identifikované použití látky nebo směsi 
Sektor průmyslu: Techno-chemický průmysl 
Použití: Těsnivo 

Povrchová úprava 
 

Scénáře expozice: viz příloha 
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 

Označení firmy 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefon č. : +49 69 305 13619  

 

Informace o látce/směsi 
Product Stewardship  
E-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

Toxikologické informační středisko  

+420 0 224 919 293   (7/5) 

+420 0 224 915 402    

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Dechová senzibilizace, Kategorie 1 
 

 H334: Při vdechování může vyvolat příznaky 
alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
 

Senzibilizace kůže, Kategorie 1 
 

 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách, 
Kategorie 2 
 

 H341: Podezření na genetické poškození. 
 

Karcinogenita, Kategorie 1A  H350i: Může vyvolat rakovinu při vdechování. 
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Toxicita pro reprodukci, Kategorie 1B 
 

 H360D: Může poškodit plod v těle matky. 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány - 
opakovaná expozice, Kategorie 1 
 

 H372: Způsobuje poškození orgánů při 
prodloužené nebo opakované expozici. 
 

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost 
pro vodní prostředí, Kategorie 2 
 

 H411: Toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 
 

2.2 Prvky označení 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné symboly 
nebezpečnosti 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signálním slovem 
 

: Nebezpečí 
 

Standardní věty o 
nebezpečnosti 
 

: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo 
astmatu nebo dýchací potíže. 
H341 Podezření na genetické poškození. 
H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. 
H360D Může poškodit plod v těle matky. 
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo 
opakované expozici. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: 
Prevence:  

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ 
ochranné brýle/ obličejový štít/ chrániče sluchu. 

Opatření:  

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý 
vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ ošetření. 
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
 

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate 

2.3 Další nebezpečnost 

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), 
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
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Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % 
nebo vyšších. 

 
Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % 
nebo vyšších. 

 
Zadne dalsi zname nebezpeci mimo tech, ktere vyplivaji z oznaceni. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 

Složky 

Chemický název Č. CAS 
Č.ES 
Č. indexu 
Registrační číslo 

Klasifikace Koncentrace 
(% w/w) 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 
206-761-7 
028-022-00-6 
01-2119488197-24 
01-2119488197-24-
0001 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1; H317 
Muta. 2; H341 
Carc. 1A; H350i 
Repr. 1B; H360D 
STOT RE 1; H372 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-faktorem (Akutní 
toxicita pro vodní 
prostředí): 1 
M-faktorem 
(Chronická toxicita 
pro vodní prostředí): 
1 
 
 
specifický limit 
koncentrace 
STOT RE 1; H372 
>= 1 % 
STOT RE 2; H373 
0,1 - < 1 % 
Skin Sens. 1; H317 
>= 0,01 % 
 

>= 10 - < 20 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 
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salts 
Acetic acid 64-19-7 

200-580-7 
607-002-00-6 
01-2119475328-30 
01-2119475328-30-
0000 
01-2119475328-30-
0003 
01-2119475328-30-
0006 
01-2119475328-30-
0018 
01-2119475328-30-
0033 
01-2119475328-30-
0076 
01-2119475328-30-
0095 
01-2119475328-30-
0105 
01-2119475328-30-
XXXX 
UK-20-2623164445-
6-0000 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Corr. 1A; H314 
Eye Dam. 1; H318 
 
specifický limit 
koncentrace 
Skin Corr. 1A; H314 
>= 90 % 
Skin Corr. 1B; H314 
25 - < 90 % 
Skin Irrit. 2; H315 
10 - < 25 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 - < 25 % 
 

>= 1 - < 3 

Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny 
 

:  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 

 
Při vdechnutí 
 

:  Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 
Ihned přivolejte lékaře. 
 

Při styku s kůží 
 

:  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
Odložte kontaminované oblečení a obuv. 
Pokud symptomy přetrvávají, volejte lékaře. 
 

Při styku s očima 
 

:  V případě kontaktu okamžitě vyplachujte oči velkým 
množstvím vody nejméně 15 minut. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Při požití 
 

:  Při požití ihned konzultujte s lékařem a předložte obal nebo 
štítek.. 
Vypláchněte ústa vodou. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Rizika : Zadne dalsi zname nebezpeci mimo tech, ktere vyplivaji z 
oznaceni. 
 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal ASL liq  Stránka  5(36) 

Kód látky : KS14174  Přepracováno dne : 29.06.2022  

Verze : 3 - 0 / CZ  Datum tisku : 10.12.2022 

 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Ošetření 
 

: Symptomatické ošetření. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
 

:  postřik vodní tryskou 
Pěna 
Suchý prášek 
Oxid uhličitý (CO2) 
 

Nevhodná hasiva 
 

:  Plný vodní proud 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 
 

:  Oxidy uhlíku 
 

 
 

  Oxidy síry 
 

 
 

  oxidy niklu 
 

 
 

  Není známo. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné prostředky 
pro hasiče 
 

:  Při požáru použijte vhodnou ochranu dýchání.  
 

Další informace 
 

:  Používejte vhodné ochranné prostředky. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob 
 

:  Používejte vhodné ochranné prostředky. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Opatření na ochranu 
životního prostředí 
 

:  Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků 
nebo do půdy. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Čistící metody 
 

:  Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. 
písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). 
Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu 
"Zneškodnění odpadů". 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Informace k bezpečné manipulaci viz kapitola 7., Osobní ochrana viz sekce 8., Pokyny k likvidaci viz 
bod 13. 
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Pokyny pro bezpečné 
zacházení 
 

: Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
 

Pokyny k ochraně proti 
požáru a výbuchu 
 

:  Dbejte na všeobecná pravidla preventivní provozní 
protipožární ochrany.  
 

Hygienická opatření 
 

:  Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a 
před opětovným použitím vyperte. Před pracovní přestávkou a 
po skončení práce si umyjte ruce. Před manipulací s 
výrobkem použijte ochranný krém na kůži.  
 

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

Další informace o 
skladovacích podmínkách 
 

:  Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře 
větraném místě. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej 
otevírejte.  
 

Pokyny pro skladování 
 

: Neskladujte společně s kyselinami. 
Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel. 
Uchovávejte odděleně od redukčních činidel. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifické (specifická) 
použití 
 

:  Zadne dalsi doporuceni 

 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště 

Složky Č. CAS Typ hodnoty 
(Forma expozice) 

Kontrolní parametry Základ 

Acetic acid, 
Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 PEL 
(vdechovatelná 
frakce aerosolu) 

0,05 mg/m3 
(Nikel) 

CZ OEL 

 Další informace: Látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). 

  NPK-P 
(vdechovatelná 
frakce aerosolu) 

0,25 mg/m3 
(Nikel) 

CZ OEL 

 Další informace: Látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). 

Acetic acid 64-19-7 PEL 25 mg/m3 CZ OEL 
  TWA 10 ppm 

25 mg/m3 
2017/164/EU 

 Další informace: Orientační 

  STEL 20 ppm 2017/164/EU 
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50 mg/m3 

 Další informace: Orientační 

  NPK-P 50 mg/m3 CZ OEL 

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006: 

Název látky Oblast použití Cesty expozice Možné ovlivnění 
zdraví 

Hodnota 

Sodium sulphate 
Č. CAS: 7757-82-6 

Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

20 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobé - lokální 
účinky 

20 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Celá populace Vdechnutí Dlouhodobé - 
systémové účinky 

12 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Celá populace Vdechnutí Dlouhodobé - lokální 
účinky 

12 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

Acetic acid 
Č. CAS: 64-19-7 

Pracovníci Vdechnutí Akutní - lokální 
účinky 

25 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Pracovníci Vdechnutí Dlouhodobé - lokální 
účinky 

25 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Celá populace Vdechnutí Akutní - lokální 
účinky 

25 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

 Celá populace Vdechnutí Dlouhodobé - lokální 
účinky 

25 mg/m3 

 Poznámky:DNEL 

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení 
(ES) č. 1907/2006: 

Název látky Životní prostředí Hodnota 

Sodium sulphate 
Č. CAS: 7757-82-6 

Sladká voda 11,09 mg/l 

 Mořská voda 1,109 mg/l 
 Voda ( přerušované uvolňování ) 17,66 mg/l 
 Sladkovodní sediment 40,2 mg/kg 

hmotnosti sušiny 

 Mořský sediment 4,02 mg/kg 
hmotnosti sušiny 

 Půda 1,54 mg/kg 
hmotnosti sušiny 

 Čistírna odapdních vod 800 mg/l 
Acetic acid 
Č. CAS: 64-19-7 

Sladká voda 3,058 mg/l 

 Mořská voda 0,3058 mg/l 
 Voda ( přerušované uvolňování ) 30,58 mg/l 
 Sladkovodní sediment 11,36 mg/kg 

hmotnosti sušiny 

 Mořský sediment 1,136 mg/kg 
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hmotnosti sušiny 

 Půda 0,478 mg/kg 
hmotnosti sušiny 

 Čistírna odapdních vod 85 mg/l 

8.2 Omezování expozice 

Technická opatření 

Manipulaci provádějte pouze v prostorách s místním (nebo jiným vhodným) odsáváním. 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana očí :  Dobře těsnící ochranné brýle 
 

Ochrana rukou 
Poznámky : Rukavice z nitrilového kaučuku. Minimální doba průniku 

(rukavice): neurčena Minimální tloušťka (rukavice): neurčeno 
Věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době 
průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické 
namáhání, doba styku).  

 
Ochrana kůže a těla :  pracovní oděv 

 
Ochrana dýchacích cest : Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty 

pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací 
přístroj. 
 

Ochranná opatření :  Používejte vhodné ochranné prostředky. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Fyzický stav : Vodný roztok 
 

Barva 
 

:  zelený 
 

Zápach 
 

:  nespecifikován 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  není požadováno  
 

Bod tání 
 

: Rozklad: ne 
Nevztahuje se  
 

Bod varu 
 

: asi 100 °C (1.013 hPa) 
Rozklad: ne 
 

Hořlavost 
 

: nestanoveno 
 

Horní mez výbušnosti / Horní 
mez hořlavosti 
 

: nestanoveno  
 

Dolní mez výbušnosti / Dolní 
mez hořlavosti 
 

: nestanoveno  
 

Bod vzplanutí : Není bod vzplanutí - měření bylo provedeno až do teploty 
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 varu. 

 
Teplota samovznícení 
 

: nestanoveno  
 

Teplota rozkladu 
 

:  Produkt neobsahuje zadne chemikalie, ktere vykazuji auto-
reaktivni vlastnosti nebo maji ocekavanou SADT ( teplota 
samo zrychlujiciho se rozkladu ) nizsi nez 75 °C nebo je jejich 
exothermicka dekompozicni energie vysi nez 300 J/g 
  
 

pH 
 

: 4,5 - 5,5 (20 °C) 
Koncentrace: 100 % 
 

Viskozita 
Kinematická viskozita 

 
: Údaje nejsou k dispozici  

 
Rozpustnost 

Rozpustnost ve vodě 
 

:  (20 °C) 
mísitelné  

 
Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: nestanoveno  
 

Tlak páry 
 

: nestanoveno  
 

Relativní hustota 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Hustota 
 

: 1,11 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Relativní hustota par 
 

: nestanoveno  
 

Velikost částic 
Velikost částic 

 
: Nevztahuje se 

 

9.2 Další informace 

Výbušniny  
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Oxidační vlastnosti 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Hořlavé tuhé látky 
Číslo hoření 

 
: Nevztahuje se  

 
Rychlost koroze kovů 
 

: Údaje nejsou k dispozici  
 

Rychlost odpařování 
 

:  nestanoveno  
 

Minimální zápalná energie 
 

: nestanoveno 
 

Molekulová hmotnost 
 

: Údaje nejsou k dispozici 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Viz sekce 10.3." Možnost nebezpečné reakce" 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilní 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce 
 

:  Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních 
podmínek. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 
 

: Uchovávejte odděleně od silných kyselin. 
Silná oxidační činidla 
Silná redukční činidla 
 

10.5 Neslučitelné materiály 

Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat 
 

:  Viz sekce " Podminky k zabraneni" 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při správné manipulaci a skladování nám nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita 

Výrobek: 

Akutní orální toxicitu 
 

:  Odhad akutní toxicity: > 2.000 mg/kg  
Metoda: Výpočetní metoda 

 
Akutní inhalační toxicitu 
 

:  Odhad akutní toxicity: > 20 mg/l  
Doba expozice: 4 h 
Zkušební atmosféra: pára 
Metoda: Výpočetní metoda 
 

Akutní dermální toxicitu 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Akutní orální toxicitu 
 

:  Hodnocení: Složka/směs je po jediném požití středně toxická. 
 

Akutní inhalační toxicitu 
 

:  Hodnocení: Složka/směs je po krátkodobém vdechování 
středně toxická. 
 

Acetic acid: 

Akutní orální toxicitu 
 

:  LD50 (Potkan, samec a samice): 3.310 mg/kg  
Metoda: jiné 
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SLP: ne 
 

Akutní inhalační toxicitu 
 

:  LC50 (Potkan, samec a samice): Doba expozice: 4 h 
Zkušební atmosféra: pára 
Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování 
SLP: ne 
Poznámky: Není klasifikován kvůli údajům, které jsou 
nepochybné a přesto nedostatečné pro klasifikaci. 
 

Akutní dermální toxicitu 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
Test nebyl proveden, protože substance je leptavá. 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Výrobek: 

Poznámky : neurčeno 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Výsledek : Způsobuje těžké poleptání. 
Poznámky : Vycházejíce z hodnoty pH 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí 

Výrobek: 

Poznámky : neurčeno 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Výsledek : Nebezpečí vážného poškození očí. 
Poznámky : Vycházejíce z hodnoty pH 

 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Výrobek: 

Výsledek : Způsobuje senzibilizaci. 
Poznámky : 1999/45/ES 

 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Výsledek : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. 
 

Výsledek : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
 

Acetic acid: 

Hodnocení : Nezpůsobuje senzibilizaci kůže. 
Poznámky : Žádné významné nežádoucí účinky nebyly hlášeny 

 
Hodnocení :  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., Způsobuje 
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vážné poškození očí. 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Výrobek: 

Genotoxicitě in vitro 
 

: Poznámky: neurčeno 

 
Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 

 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 
 

:  Zkoušky in vitro ukázaly mutagenní účinky 
 

Acetic acid: 

Genotoxicitě in vitro 
 

: Typ testu: Test genové mutace savčích buněk in vitro 
Testovací systém: buňky myšího lymfomu 
Metabolická aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu 
Metoda: Směrnice OECD 476 pro testování 
Výsledek: negativní 
SLP: ne 
Poznámky: Analogicky k produktu podobného složení. 
 

 
 

 Typ testu: Test podle Amese 
Testovací systém: Salmonella typhimurium 
Metabolická aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu 
Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování 
Výsledek: negativní 
SLP: ne 
 

 
 

 Typ testu: Test na chromozomální aberaci in vitro 
Testovací systém: ovariální buňky čínského křečka 
Metabolická aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu 
Metoda: Směrnice OECD 473 pro testování 
Výsledek: negativní 
SLP: ano 
 

Genotoxicitě in vivo 
 

:  Typ testu: Test chromosomových aberací 
Druh: Potkan (samec a samice) 
Kmen: Sprague-Dawley 
Typ buňky: Kostní dřeň 
Způsob provedení: Vdechnutí 
Doba expozice: 6 h/d, 5 days per week 
Dávka: 0,98 - 4,96 - 20 ppm 
Metoda: Nařízení (ES) č. 440/2008, příloha B.12 
Výsledek: negativní 
SLP: ano 
 

 
 

  Typ testu: In vivo jadérkový test 
Druh: Potkan (samec a samice) 
Kmen: Sprague-Dawley 
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Typ buňky: Erytrocyty 
Způsob provedení: vdechování (páry) 
Metoda: Nařízení (ES) č. 440/2008, příloha B.12 
Výsledek: negativní 
SLP: ano 
 

Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 
 

:  Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky, Zkoušky in vivo 
neukázaly mutagenní účinky 
 

Karcinogenita 

Výrobek: 

Karcinogenita - Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 
 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Karcinogenita - Hodnocení 
 

:  Lidský karcinogen. 
 

Acetic acid: 

Druh : Potkan 
Způsob provedení : perorálně (žaludeční sonda) 
Doba expozice : 8 month  
Dávka : 64 mg/kg tělesné hmotnosti 
Kontrolní skupina : ne 
Četnost provádění ošetření : 3 dny/týden 
LOAEL : 64 mg/kg tělesné hmotnosti 
Metoda : jiné 
SLP : ne 
Poznámky : Žádné významné nežádoucí účinky nebyly hlášeny 

 
Karcinogenita - Hodnocení 
 

:  Neexistuje důkaz karcinogenity ve studiích na zvířatech. 
 

Toxicita pro reprodukci 

Výrobek: 

Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 
 

:  Žádná informace není k dispozici. 
 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 
 

:  Jasný důkaz nepříznivých účinků na vývoj na základě pokusů 
na zvířatech. 
 

Acetic acid: 

Účinky na vývoj plodu 
 

:  Typ testu: Prenatální 
Druh: Potkan, samec a samice 
Kmen: Wistar 
Způsob provedení: perorálně (žaludeční sonda) 
Dávka: 0, 16, 74.3, 345, 1600 mg/kg/ 
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Doba trvání jednotlivého ošetření: 20 d 
Četnost provádění ošetření: 1 denně 
Vývojová toxicita: NOAEL: 1.600 mg/kg tělesné hmotnosti 
Metoda: Nařízení (ES) č. 440/2008, příloha B.31 
SLP: Žádná informace není k dispozici. 
Poznámky: Žádné významné nežádoucí účinky nebyly 
hlášeny 
 

Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 
 

:  Na základě pokusů na zvířatech nejsou důkazy o nepříznivých 
účincích na sexuální funkci, plodnost nebo vývoj. 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Výrobek: 

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Hodnocení : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina 
specifická pro cílové orgány, jediná expozice. 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Výrobek: 

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici 
 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Hodnocení : Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo 
opakované expozici. 

 

Acetic acid: 

Hodnocení : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina 
specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice. 

 

Toxicita po opakovaných dávkách 

Výrobek: 

Poznámky : Tyto informace nejsou k dispozici. 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Druh : Potkan, samčí (mužský) 
NOAEL : 290 mg/kg těl.hmot./den 
Způsob provedení : perorálně (potrava) 
Doba expozice : 8 weeks  
Počet expozic : daily 
Dávka : 290 mg/kg bw/day  
Kontrolní skupina : ano 
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Metoda : jiné 
SLP : ne 

 

Aspirační toxicita 

Výrobek: 

Údaje nejsou k dispozici 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Žádná klasifikace toxicity vdechováním 
 

11.2 Informace o další nebezpečnosti 

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Výrobek: 

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají 
vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle 
REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise 
(EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. 

 

Další informace 

Výrobek: 

Poznámky : Produkt nebyl zkoušen. Údaj je odvozen z vlastností 
jednotlivých složek. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 

Toxicita pro ryby 
 

:  Poznámky: neurčeno 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  Poznámky: neurčeno 
 

Toxicita pro řasy/vodní 
rostliny 
 

:  Poznámky: neurčeno 
 

Toxicita pro ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro mikroorganismy 
 

:   
Poznámky: neurčeno 
 

Složky: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 
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M-faktorem (Akutní toxicita 
pro vodní prostředí) 
 

: 1, Údaje v tomto záznamu byly odvozeny z bezvodé formy 
této látky. 

M-faktorem (Chronická 
toxicita pro vodní prostředí) 
 

: 1, Údaje v tomto záznamu byly odvozeny z bezvodé formy 
této látky. 

Ekotoxikologické hodnocení 

Akutní toxicita pro vodní 
prostředí 
 

:  Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 

Chronická toxicita pro vodní 
prostředí 
 

:  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Toxicita pro ryby 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): > 200 mg/l 
Doba expozice: 96 h 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): > 100 mg/l 
Doba expozice: 48 h 
 

Toxicita pro řasy/vodní 
rostliny 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 17 mg/l 
Doba expozice: 72 h 
 

Acetic acid: 

Toxicita pro ryby 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 300,82 mg/l 
Cílový ukazatel: úmrtnost 
Doba expozice: 96 h 
Typ testu: semistatický test 
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování 
SLP: ano 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 
 

:  EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 300,82 mg/l 
Cílový ukazatel: Imobilizace 
Doba expozice: 48 h 
Typ testu: statický test 
Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování 
SLP: ano 
 

Toxicita pro řasy/vodní 
rostliny 
 

:  EC50 (Skeletonema costatum (Mořské řasy)): 300,82 mg/l 
Cílový ukazatel: Rychlost růstu 
Doba expozice: 72 h 
Typ testu: statický test 
Metoda: ISO 10253 
SLP: ano 
 

Toxicita pro mikroorganismy 
 

:  NOEC (Pseudomonas putida (Bakterie)): 1.150 mg/l  
Cílový ukazatel: Bakteriální toxicita (brzdění růstu) 
Doba expozice: 16 h 
Typ testu: statický test 
Metoda: jiné 
SLP: ne 
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Toxicita pro ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Výrobek: 

Biologická odbouratelnost 
 

:  Poznámky: Tato vlastnost je specifická pro látku a nelze ji 
proto vztahovat k preparaci. 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Biologická odbouratelnost 
 

:  Typ testu: aerobní 
Inokulum: Aktivovaný kal z komunálných odpadních vod. 
Koncentrace: 3 mg/l 
Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná. 
Biologické odbourávání:  96 % 
Doba expozice: 20 d 
Metoda: jiné 
SLP: ne 
 

Fotodegradace 
 

: Typ testu: vzduch 
Senzibilizátor: OH 
Koncentrace: 500.000 1/cm3 
Rychlostní konstanta: 0.6 x 10-12 cm3/molecule-sec 
Degradace (nepřímá fotolýza): 50 % Poločas rozpadu: 26,7 d 
Metoda: další (vypočtené) 
SLP: ne 
 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Výrobek: 

Bioakumulace 
 

:  Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Bioakumulace 
 

:  Druh: Ryba 
Biokoncentrační faktor (BCF): 3,16 
Metoda: spočteno 
SLP: ne 
 

12.4 Mobilita v půdě 

Složky: 

Acetic acid: 

Distribuce mezi složkami 
životního prostředí 

: Medium: Půda 
Koc: 1,153 ml/g 
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 Metoda: odhadnuto 

 
Stabilita v půdě 
 

:  Typ testu: Laboratoř 
Radio štítek: ano 
Doba rozptýlení: 2 d 
Koncentrace: 34,42 mg/kg 
Metoda: Žádná informace není k dispozici. 
SLP: ne 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 

Hodnocení 
 

: Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 
perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 
0,1 % či vyšší. 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Hodnocení 
 

: Látka není povazována za látku na bázi PBT nebo vPvB. 
 

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Výrobek: 

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají 
vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle 
REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s 
delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise 
(EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. 

 

12.7 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 

Osud a chování v životním 
prostředí 
 

:  Údaje nejsou k dispozici 
 

Dodatkové ekologické 
informace 
 

:  Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků 
nebo do půdy. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 

Složky: 

Acetic acid: 

Osud a chování v životním 
prostředí 
 

:  neni k dispozici 
 

Dodatkové ekologické 
informace 
 

:  Zamezte proniknutí do podzemní vody, vodních toků nebo 
odpadních vod. 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Výrobek :  Musí být předáno v souladu s platnými předpisy, případně po 
předchozím souhlasu provozovatele a/nebo příslušného 
správního úřadu,do odpovídajícího zařízení na zneškodnění 
odpadu. 
 

Znečištěné obaly :  Obaly, které nelze vyčistit, je nutné odklidit stejně jako látku. 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Odstavec 14.1. až 14.5. 
 
 

ADR   
 UN-číslo : UN 3082 
 

Označení rizika: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Riziko působení: Nickel di(acetate) 
 Třída: 9 
 Primární riziko: 9 
 Skupina obalů: III 
 Číslo nebezpečí : 90 
 Poznámka: Shipment permitted 

 

ADN   
 UN-číslo : UN 3082 
 

Označení rizika: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Riziko působení: Nickel di(acetate) 
 Třída: 9 
 Primární riziko: 9 
 Skupina obalů: III 
 Poznámka: Shipment permitted 

 

RID   
 UN-číslo : UN 3082 
 

Označení rizika: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Riziko působení: Nickel di(acetate) 
 Třída: 9 
 Primární riziko: 9 
 Skupina obalů: III 
 Číslo nebezpečí : 90 
 Poznámka: Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
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IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6.  Speciální opatření pro uživatele 
 

Viz tento bezpečnostní list, kapitola 6. až 8. 
 
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 
 

Není hromadnou přepravou dle IBC kódu. 
 

Další údaje 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek, směsí a předmětů 
(Příloha XVII) 
 

: Je třeba zvážit omezující podmínky 
pro následující položky: 
Číslo na seznamu 3  

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek, směsí a předmětů 
(Příloha XVII) 
 

 Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate (Číslo na seznamu 30, 
28) 
 

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy 
podléhajících povolení (článek 59). 
 

: Nevztahuje se 

Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu 
 

: Nevztahuje se 

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách (přepracované znění) 
 

: Nevztahuje se 

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví 
pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi 
 

: Nezhoubný a/nebo omezený 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických 
látek 
 

: Nevztahuje se 

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha 
XIV) 
 

: Nevztahuje se 
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Jiné předpisy: 

S vyjímkou dat a nařízení, která jsou uvedená v této kapitole, nejsou k dispozici žádné další 
informace k bezpečnosti práce, ochraně zdraví a životního prostředí. 
 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro jednu nebo vice slozek uvedeneho produktu jsou k dispozici odpovidajici Hodnoceni 
nebezpecnosti (CSA) 
 

ODDÍL 16: Další informace 

Plný text H-prohlášení 

H226 : Hořlavá kapalina a páry. 
H302 : Zdraví škodlivý při požití. 
H314 : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H317 : Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 : Způsobuje vážné poškození očí. 
H332 : Zdraví škodlivý při vdechování. 
H334 : Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu 

nebo dýchací potíže. 
H341 : Podezření na genetické poškození. 
H350i : Může vyvolat rakovinu při vdechování. 
H360D : Může poškodit plod v těle matky. 
H372 : Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo 

opakované expozici. 
H400 : Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Plný text jiných zkratek 

Acute Tox. : Akutní toxicita 
Aquatic Acute : Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí 
Aquatic Chronic : Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí 
Carc. : Karcinogenita 
Eye Dam. : Vážné poškození očí 
Flam. Liq. : Hořlavé kapaliny 
Muta. : Mutagenita v zárodečných buňkách 
Repr. : Toxicita pro reprodukci 
Resp. Sens. : Dechová senzibilizace 
Skin Corr. : Žíravost pro kůži 
Skin Sens. : Senzibilizace kůže 
STOT RE : Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
2017/164/EU : Europa. Směrnice Komise 2017/164/EU kterou se stanoví 

čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na 
pracovišti 

CZ OEL : Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity 
2017/164/EU / STEL : Mezní hodnota krátkodobé expozice 
2017/164/EU / TWA : Limitní hodnota - osmi hodin 
CZ OEL / PEL : Přípustné expoziční limity 
CZ OEL / NPK-P : Nejvyšší přípustné koncentrace 
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ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIC - Australský seznam průmyslových 
chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; 
CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, 
mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - 
Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - 
Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při 
odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek 
(Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně 
harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro 
výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis 
pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina 
maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - 
Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava 
nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro 
normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace 
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné 
dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak 
nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - 
Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného 
nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci 
znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam 
chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení 
chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě 
nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; 
SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI 
- Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné 
látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených 
národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

Další informace 

Další informace 
 

:  Je nutné dbát na národní a lokální zákonné předpisy. 
 

Klasifikace směsi: Proces klasifikace: 

Resp. Sens. 1 H334 Výpočetní metoda 

Skin Sens. 1 H317 Výpočetní metoda 

Muta. 2 H341 Výpočetní metoda 

Carc. 1A H350i Výpočetní metoda 

Repr. 1B H360D Výpočetní metoda 

STOT RE 1 H372 Výpočetní metoda 

Aquatic Chronic 2 H411 Výpočetní metoda 

 
 
 

Informace odpovídají našim současným znalostem a jejich účelem je popis produktu s ohledem 
na bezpečnostní požadavky. Tyto údaje nezaručují žádné konkrétní, nebo obecné specifikace. 
Uživatel sám odpovídá za správnou volbu vhodnosti produktu pro zamýšlené použití a za volbu 
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metody použití. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé použitím těchto údajů. Ve 
všech případech platí naše obecné obchodní podmínky. 

 
CZ / CS 
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Scénářem expozice 

 

Číslo Název 

ES 1 Použití v průmyslových závodech; Přípravky pro povrchovou úpravu 
kovů 

 PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 - ERC5 
 

Nickel acetate 

ES 2 Použití v průmyslových závodech; Těsnicí prostředky 

 SU15 - PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13, PROC26 - ERC2, ERC5 
 

Nickel acetate 

 
 
 

1. ES 1: Použití v průmyslových závodech; Přípravky pro 
povrchovou úpravu kovů 
 

1.1. Název 
 

 

Životní prostředí 
CS1:  Použití v průmyslových závodech (Použití v průmyslovém závodě, které 

má za následek zabudování látky do předmětu nebo na něj) 
ERC5 

CS2:  Použití v průmyslových závodech (Použití v průmyslovém závodě, které 
má za následek zabudování látky do předmětu nebo na něj) 

ERC5 

Pracovníci 
CS3:  Použití v průmyslových závodech (Jiné, Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, Přeprava 
látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená 
plnicí linka, včetně odvažování)) 

PROC0, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

CS4:  Použití v průmyslových závodech (Úprava předmětů máčením 
apoléváním) 

PROC13 

 
 
 

1.2. ES 1  Podmínky použití ovlivňující expozici 
 
1.2.1  ES 1 - CS 1:  Kontrola vystavení vlivu prostředí: Použití v průmyslových 
závodech (Použití v průmyslovém závodě, které má za následek zabudování látky do 
předmětu nebo na něj) (ERC5) 

 

Kontrola vystavení vlivu prostředí:  
 

Poznámky : SPERC 
 

Poznámky : Čistírna odpadních vod 
 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 75 % 
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Použité množství 
Denní množství na místě : 42 kg  
Roční místní tonáž : 14 T 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Rychlost toku přijímajícího 
povrchovou vodu 

: 18.000 m3/d 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Počet emisních dnů za rok : 335 
 
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda : Zajistěte na místě čištění odpadních vod., Chemické srážení 
nebo usazování nebo filtrace nebo elektrolýza nebo reverzní 
osmóza nebo iontová výměna 

 
Vzduch : Látkový filtr, Pračka plynu – odstraňování plynu (Účinnost 

(opatření): 95 - 100 %) 
 

Podmínky a opatření týkající se čistírny odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod : Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny 
odpadních vod 

: 2.000 m3/d 

Účinnost (opatření) : 40 % 
Zpracování kalu : Řízené aplikace čistírenských kalů na zemědělské půdě 

 
Opatření k nakládání s odpady 

Zacházení s odpady : Zbytky, které nelze recyklovat, jsou zlikvidovány jako 
chemický odpad., Spalování nebezpečných odpadů, 
Zvládněte a zneškodněte odpad podle místních předpisů. 

 
1.2.2  ES 1 - CS 2:  Kontrola vystavení vlivu prostředí: Použití v průmyslových 

závodech (Použití v průmyslovém závodě, které má za následek zabudování látky do 
předmětu nebo na něj) (ERC5) 

 
Poznámky : SPERC 

 
Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 75 % 

 
Použité množství 

Denní množství na místě : 42 kg  
Roční místní tonáž : 14 T 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Rychlost toku přijímajícího 
povrchovou vodu 

: 35.000 m3/d 

Zřeďovací faktor (řeka) : 1.000 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Počet emisních dnů za rok : 335 
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Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda : Zajistěte na místě čištění odpadních vod., Chemické srážení 
nebo usazování nebo filtrace nebo elektrolýza nebo reverzní 
osmóza nebo iontová výměna 

 
Vzduch : Látkový filtr, Pračka plynu – odstraňování plynu (Účinnost 

(opatření): 95 - 100 %) 
 

Opatření k nakládání s odpady 
Zacházení s odpady : Zbytky, které nelze recyklovat, jsou zlikvidovány jako 

chemický odpad., Spalování nebezpečných odpadů, 
Zvládněte a zneškodněte odpad podle místních předpisů. 

 
1.2.3  ES 1 - CS 3:  Kontrola expozice pracovníků: Použití v průmyslových závodech 
(Jiné, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně 
odvažování)) (PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 75 % 
 

Použité množství 
Použitá množství : 1000 l  

 
Frekvence a doba používání 

Délka expozice : 8 h 
Frekvence použití : 5 dny za týden 

 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 

Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Zahrnuje kontaktní plochu na kůži až do 
 : 480 cm2 
Tělesná hmotnost : 70 kg 

 
 

Opatření k řízení rizik 
Osobní ochranné prostředky : Zajistěte, aby nedocházelo k přímému zasažení kůže. 

Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. 
Používejte vhodný ochranný oděv. 

 
Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Předpokládá, že je zavedena dobrá základní norma hygieny 
práce 

 
Technické podmínky a opatření : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost. 

Místní odsávací zařízení 
 

Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Pravidelné čištění pracovní oblasti 
Zabraňte vzniku prachu a aerosolu. 

 
Typ aplikace (použití) : Čištění 
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Údržba zařízení 

Osobní ochranné prostředky : Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

 
1.2.4  ES 1 - CS 4:  Kontrola expozice pracovníků: Použití v průmyslových závodech 
(Úprava předmětů máčením apoléváním) (PROC13) 
 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 75 % 
 

Frekvence a doba používání 
Délka expozice : 8 h 
Frekvence použití : 5 dny za týden 

 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 

Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Zahrnuje kontaktní plochu na kůži až do 
 : 480 cm2 
Tělesná hmotnost : 70 kg 

 
 

Opatření k řízení rizik 
Osobní ochranné prostředky : Zajistěte, aby nedocházelo k přímému zasažení kůže. 

Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. 
Používejte vhodný ochranný oděv. 

 
Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Předpokládá, že je zavedena dobrá základní norma hygieny 
práce 

 
Technické podmínky a opatření : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost. 

Místní odsávací zařízení 
 

Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Pravidelné čištění pracovní oblasti 

 
Typ aplikace (použití) : Čištění 

Údržba zařízení 
Osobní ochranné prostředky : Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

 
 
 

1.3. ES 1  Odhad expozice a odkaz na jjí původ 
 

1.3.1  ES 1 - CS 1:  Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití 
v průmyslových závodech (Použití v průmyslovém závodě, které má za následek 
zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC5) 
 
 

cíl ochrany Odhad expozice a reference na její zdroj (naměřené 
údaje, Ostatní úvahy (nestandardní nástroje)) 

RCR 
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Sladká voda 2,99 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,84 

Čistírna odpadních vod 0,001 mg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) < 0,01 

Mořská voda 1,15 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,13 

Půda 16,3 mg/kg (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,54 

Sekundární otrava Koncentrace stanovena dle:, Nikel, Předpoklad 
nejhoršího případu 

0,72 

1.3.2  ES 1 - CS 2:  Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití 
v průmyslových závodech (Použití v průmyslovém závodě, které má za následek 
zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC5) 
 
 

cíl ochrany Odhad expozice a reference na její zdroj (naměřené 
údaje, Ostatní úvahy (nestandardní nástroje)) 

RCR 

Sladká voda 2,98 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,84 

Mořská voda 1,15 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,13 

Půda 16,2 mg/kg (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,54 

Sekundární otrava Koncentrace stanovena dle:, Nikel, Předpoklad 
nejhoršího případu 

0,72 

 
 

1.3.3  ES 1 - CS 3:  Expozice dělníka: Použití v průmyslových závodech (Jiné, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně 
odvažování)) (PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Cesta expozice a druh 
účinků 

Odhad expozice RCR 

kožní 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Předpoklad nejhoršího případu) 

0,11 

inhalační 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, systémové, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Předpoklad nejhoršího případu) 

< 0,01 

inhalační 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, Lokální, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Předpoklad nejhoršího případu) 

0,05 

inhalační 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, systémové, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Předpoklad nejhoršího případu) 

0,22 

inhalační 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Předpoklad nejhoršího případu) 

0,22 

 
 

1.3.4  ES 1 - CS 4:  Expozice dělníka: Použití v průmyslových závodech (Úprava 
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předmětů máčením apoléváním) (PROC13) 
 

Cesta expozice a druh 
účinků 

Odhad expozice RCR 

kožní 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální) 

0,11 

inhalační 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, systémové) 

< 0,01 

inhalační 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, Lokální) 

< 0,01 

inhalační 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, systémové) 

0,04 

inhalační 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální) 

0,04 

 
 

1.4. ES 1  Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda 
pracuje v mezích daných scénářem expozice 
 

Rozdělení do stupnice viz 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 
 

2. ES 2: Použití v průmyslových závodech; Těsnicí 
prostředky; SU15 
 

2.1. Název 
 

 

Výroba obráběných kovových výrobků, kromě strojů a zařízení (SU15) 
Životní prostředí 
CS1:  Použití v průmyslových závodech (Formulace do směsi, Použití 

v průmyslovém závodě, které má za následek zabudování látky do 
předmětu nebo na něj) 

ERC2, ERC5 

CS2:  Použití v průmyslových závodech (Formulace do směsi, Použití 
v průmyslovém závodě, které má za následek zabudování látky do 
předmětu nebo na něj) 

ERC2, ERC5 

Pracovníci 
CS3:  Použití v průmyslových závodech (Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, Přeprava 
látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Manipulace s pevnými anorganickými látkami při teplotě 
okolí) 

PROC8a, PROC8b, 
PROC26 

CS4:  Použití v průmyslových závodech (Výroba nebo formulace v chemickém 
průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostně 
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami 
kontroly, Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve 
specializovaných zařízeních) 

PROC3, PROC8b 

CS5:  Použití v průmyslových závodech (Míchání nebo směšování při PROC5, PROC8a, 
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sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, Přeprava 
látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Úprava předmětů máčením apoléváním) 

PROC8b, PROC13 

 
 
 

2.2. ES 2  Podmínky použití ovlivňující expozici 
 
2.2.1  ES 2 - CS 1:  Kontrola vystavení vlivu prostředí: Použití v průmyslových 
závodech (Formulace do směsi, Použití v průmyslovém závodě, které má za následek 
zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC2, ERC5) 

 

Kontrola vystavení vlivu prostředí:  
 

Poznámky : SPERC 
 

Poznámky : Čistírna odpadních vod 
 
Charakteristické vlastnosti produktu 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : krystalický, nebo, prášek 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevný v roztoku 

 
Použité množství 

Denní množství na místě : 0,06 T 
Roční místní tonáž : 15 T 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Rychlost toku přijímajícího 
povrchovou vodu 

: 18.000 m3/d 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Počet emisních dnů za rok : 250 
 
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda : Zajistěte na místě čištění odpadních vod., Srážení, 
Sedimentace, Filtrace, nebo, Biologická úprava použitím: 
(Účinnost (opatření): 99,9 %) 

 
Vzduch : Látkový filtr, Pračka plynu – odstraňování plynu 

 
Podmínky a opatření týkající se čistírny odpadních vod 

Typ čistírny odpadních vod : Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny 
odpadních vod 

: 2.000 m3/d 

Účinnost (opatření) : 40 % 
Zpracování kalu : Řízené aplikace čistírenských kalů na zemědělské půdě 

 
Opatření k nakládání s odpady 

Zacházení s odpady : Zbytky, které nelze recyklovat, jsou zlikvidovány jako 
chemický odpad., Spalování nebezpečných odpadů, 
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Zvládněte a zneškodněte odpad podle místních předpisů. 

 
2.2.2  ES 2 - CS 2:  Kontrola vystavení vlivu prostředí: Použití v průmyslových 

závodech (Formulace do směsi, Použití v průmyslovém závodě, které má za následek 
zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC2, ERC5) 

 
Poznámky : SPERC 

 
Charakteristické vlastnosti produktu 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : krystalický, nebo, prášek 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevný v roztoku 

 
Použité množství 

Denní množství na místě : 0,06 T 
Roční místní tonáž : 15 T 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Rychlost toku přijímajícího 
povrchovou vodu 

: 18.000 m3/d 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Počet emisních dnů za rok : 250 
 
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda : Zajistěte na místě čištění odpadních vod., Srážení, 
Sedimentace, Filtrace, nebo, Biologická úprava použitím: 
(Účinnost (opatření): 99,9 %) 

 
Vzduch : Látkový filtr, Pračka plynu – odstraňování plynu 

 
Opatření k nakládání s odpady 

Zacházení s odpady : Zbytky, které nelze recyklovat, jsou zlikvidovány jako 
chemický odpad., Spalování nebezpečných odpadů, 
Zvládněte a zneškodněte odpad podle místních předpisů. 

 
2.2.3  ES 2 - CS 3:  Kontrola expozice pracovníků: Použití v průmyslových závodech 
(Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních, Manipulace s pevnými anorganickými látkami při teplotě okolí) (PROC8a, 
PROC8b, PROC26) 
 
Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 25 % 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : krystalický, nebo, prášek 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevná látka, střední prašnost 

 
Použité množství 

Použitá množství : 600 kg/den 
 

Frekvence a doba používání 
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Délka expozice : 3 h 

 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 

Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Zahrnuje kontaktní plochu na kůži až do 
 : 1980 cm2 
Tělesná hmotnost : 70 kg 

 
 

Opatření k řízení rizik 
Osobní ochranné prostředky : Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu. 
Účinnost (opatření) : 90 % 

 
Osobní ochranné prostředky : Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. 

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu. 
 

Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Předpokládá, že je zavedena dobrá základní norma hygieny 
práce 

 
Technické podmínky a opatření : Místní odsávací zařízení 

Při vzniku prachu nutno zajistit přiměřené větrání. 
 

Osobní ochranné prostředky : V případě možné expozice: 
Používejte vhodný ochranný oděv. 

 
Typ aplikace (použití) : Přenosy materiálu 
Technické podmínky a opatření : Automatizovaná úloha 

S látkou nakládejte v uzavřeném systému. 

 
2.2.4  ES 2 - CS 4:  Kontrola expozice pracovníků: Použití v průmyslových závodech 
(Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s 
příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami 
kontroly, Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních) (PROC3, PROC8b) 
 
Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 25 % 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : krystalický, nebo, prášek 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevná látka, střední prašnost 

 
Použité množství 

Použitá množství : 600 kg/den 
 

Frekvence a doba používání 
Délka expozice : 3 h 

 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 

Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Zahrnuje kontaktní plochu na kůži až do 
 : 1980 cm2 
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Tělesná hmotnost : 70 kg 

 
 

Opatření k řízení rizik 
Osobní ochranné prostředky : Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu. 
Účinnost (opatření) : 90 % 

 
Osobní ochranné prostředky : Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. 

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu. 
 

Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Předpokládá, že je zavedena dobrá základní norma hygieny 
práce 

 
Technické podmínky a opatření : Místní odsávací zařízení 

Při vzniku prachu nutno zajistit přiměřené větrání. 
 

Osobní ochranné prostředky : V případě možné expozice: 
Používejte vhodný ochranný oděv. 

 
Typ aplikace (použití) : Operace míchání 

Balení produktu 
Přenosy materiálu 

Technické podmínky a opatření : S látkou nakládejte v uzavřeném systému. 
Automatizovaná úloha 

 
2.2.5  ES 2 - CS 5:  Kontrola expozice pracovníků: Použití v průmyslových závodech 
(Míchání nebo směšování při sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky 
nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních, Úprava předmětů 
máčením apoléváním) (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 
Charakteristické vlastnosti produktu 

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : <= 25 % 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Vodný roztok 
Poznámky : Zahrnuje použití při teplotě okolí. 

 
Použité množství 

Použitá množství : 600 kg/den 
 

Frekvence a doba používání 
Délka expozice : 3 h 

 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 

Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Zahrnuje kontaktní plochu na kůži až do 
 : 960 cm2 
Tělesná hmotnost : 70 kg 

 
 

Opatření k řízení rizik 
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Osobní ochranné prostředky : Používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu. 
Účinnost (opatření) : 90 % 

 
Osobní ochranné prostředky : Noste vhodné rukavice testované podle EN 374. 

kyselinovzdorný ochranný oděv 
 

Organizační opatření k 
prevenci/omezení uvolňování, 
rozptylu a expozic 

: Předpokládá, že je zavedena dobrá základní norma hygieny 
práce 

 
Technické podmínky a opatření : Místní odsávací zařízení 

 
 
 

2.3. ES 2  Odhad expozice a odkaz na jjí původ 
 

2.3.1  ES 2 - CS 1:  Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití 
v průmyslových závodech (Formulace do směsi, Použití v průmyslovém závodě, které 
má za následek zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC2, ERC5) 
 
 

cíl ochrany Odhad expozice a reference na její zdroj (naměřené 
údaje, Ostatní úvahy (nestandardní nástroje)) 

RCR 

Sladká voda 2,93 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,82 

Čistírna odpadních vod 0,00038 mg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) < 0,01 

Mořská voda 0,3 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,04 

Půda 16,21 mg/kg (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,54 

Sekundární otrava Koncentrace stanovena dle:, Nikel, Předpoklad 
nejhoršího případu 

0,72 

2.3.2  ES 2 - CS 2:  Expozice a uvolňování do životního prostředí: Použití 
v průmyslových závodech (Formulace do směsi, Použití v průmyslovém závodě, které 
má za následek zabudování látky do předmětu nebo na něj) (ERC2, ERC5) 
 
 

cíl ochrany Odhad expozice a reference na její zdroj (naměřené 
údaje, Ostatní úvahy (nestandardní nástroje)) 

RCR 

Sladká voda 2,9 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,82 

Mořská voda 0,3 µg/l (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,04 

Půda 16,2 mg/kg (Koncentrace stanovena dle:, Nikel) 0,54 

 
 

2.3.3  ES 2 - CS 3:  Expozice dělníka: Použití v průmyslových závodech (Přeprava 
látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních, 
Manipulace s pevnými anorganickými látkami při teplotě okolí) (PROC8a, PROC8b, 
PROC26) 
 

Cesta expozice a druh 
účinků 

Odhad expozice RCR 

kožní 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 0,04 
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Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

inhalační 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, systémové, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

< 0,01 

inhalační 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, Lokální, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,14 

inhalační 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, systémové, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,64 

inhalační 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,64 

 
 

2.3.4  ES 2 - CS 4:  Expozice dělníka: Použití v průmyslových závodech (Výroba nebo 
formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostně 
kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly, 
Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 
(PROC3, PROC8b) 
 

Cesta expozice a druh 
účinků 

Odhad expozice RCR 

kožní 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,04 

inhalační 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, systémové, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

< 0,01 

inhalační 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, Lokální, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,14 

inhalační 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, systémové, Přeprava látky nebo 
směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných 
zařízeních) 

0,64 

inhalační 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,64 
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2.3.5  ES 2 - CS 5:  Expozice dělníka: Použití v průmyslových závodech (Míchání nebo 
směšování při sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních, Úprava předmětů máčením 
apoléváním) (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 

Cesta expozice a druh 
účinků 

Odhad expozice RCR 

kožní 0,00018 mg/cm² (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Míchání nebo směšování při 
sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,4 

inhalační 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, systémové, Míchání nebo směšování 
při sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

< 0,01 

inhalační 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Krátkodobý, Lokální, Míchání nebo směšování při 
sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

< 0,01 

inhalační 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, systémové, Míchání nebo směšování 
při sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,02 

inhalační 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentrace stanovena dle:, 
Nikel, Dlouhodobý, Lokální, Míchání nebo směšování při 
sériových výrobních postupech, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo směsi 
(napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních) 

0,02 

 
 

2.4. ES 2  Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda 
pracuje v mezích daných scénářem expozice 
 

Rozdělení do stupnice viz 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 


