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1.  IDENTIFIKACE  LÁTKY / PŘÍPRAVKU  A  SPOLEČNOSTI / PODNIKU     

1.1  Identifikace látky nebo přípravku:         

Název látky nebo přípravku 
(totožný s označením na štítku a 
v souladu s registrací):

WETTER pH ALKALI

Registrační číslo: Údaje nejsou k dispozici  
Číslo CAS: 
Číslo ES (EINECS):
Další názvy látky:
1.2 Použití látky nebo přípravku:
Nejčastější použití látky nebo 
přípravku:

Používá se pro snížení pH bazénové vody. Výrobek splňuje požadavky na 
zdravotní nezávadnost a čistotu podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody.               

Určená použití: Údaje nejsou k dispozici   

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku:    

Jméno nebo obchodní jméno:   
distributor      

VIA – REK, spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Old. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí, CZ
Identifikační číslo : 49450956
Telefon: +420 516 499 945, +420 516 499 931
Fax: +420 516 499 933
E-mail: primasova@via-rek.cz

     1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
tel. 224 919 293, 224 915 402 (tel. k dispozici 24 hod./den)     

2. IDENTIFIKACE  NEBEZPEČNOSTI       

Klasifikace látky nebo přípravku, popis rizik:
Látka je klasifikována jako nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS; zákona č.356/2003 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,a sice jako:
C -  Žíravý     
  
                               

Specifická rizikovost: R 35 Způsobuje těžké poleptání  
                                      

            
    Žíravý

Pokyny pro bezpečné zacházení:
S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí     
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít   
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
      (je-li možno, ukažte toto označení)    
Nejdůležitější nepříznivé účinky látky nebo přípravku   
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky nebo přípravku: Způsobuje těžké
      poleptání, již při koncentraci 5 a výše %, nebezpečí silného poleptání respiračního traktu, kůže, očí.         
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky nebo přípravku: Škodlivý pro
      vodu, silná žíravina.        
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky látky nebo přípravku: Při smíchání s kyselinami 
      nebezpečí exotermní reakce, silného vývoje tepla a vystříknutí reakční směsi. 
Předvídatelné symptomy související s použitím látky nebo přípravku: Nejsou uvedeny
Možné nevhodné použití látky nebo přípravku: Neuvedeno 
Další rizika, která přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo přípravku: Pozor na vývin tepla při
      ředění vodou.   
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Informace uváděné na štítku: Viz. bod 15                 

3. SLOŽENÍ / INFORMACE  O  SLOŽKÁCH    

Obecný popis: Vodný roztok hydroxidu sodného.    
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název /
vzorec: 

Registrační
číslo:

Číslo CAS: Číslo ES
(EINECS):

Koncentrace
(obsah v látce nebo 
přípravku v %): 

Písmenný symbol
nebezpečnosti:

R-věty: 

Hydroxid sodný /
NaOH

- 1310-73-2 215-185-5 min. 49 % hm. C 35

Úplné znění R - věty je uvedeno v bodě 16.                             

4.   POKYNY  PRO  PRVNÍ  POMOC

Nutnost okamžité lékařské pomoci: Ano    
      Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! 
Obecné zásady poskytování první pomoci:
      Projevují-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech
      ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci: 
      postižený nedýchá     - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání                   
      zástava srdce              - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
      bezvědomí                   - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku                   
Při expozici vdechováním:
      Vyvést na čerstvý vzduch, vypláchnout ústní dutinu pitnou vodou a dle potřeby přivolat lékaře.                

Při styku s kůží:  
      Okamžitě postižené místo oplachovat tekoucí pitnou vodou. Po opláchnutí vodou přiložit sterilní obvaz.  
      Zajistit lékařské ošetření.                      
Při styku s okem:                 
      Ihned oči vyplachovat od vnitřního koutku k vnějšímu tekoucí pitnou vodou, vyplachovat alespoň 10 minut,  
      nepokoušet se o žádnou neutralizaci. Lékařské ošetření nutné!                   
Při požití:
      Vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, vypít asi půl litru chladné pitné vody. Okamžitě přivolat 
      lékaře.                       
Nutné prostředky k zabezpečení okamžitého ošetření, které by měly být na pracovišti: Tekoucí pitná voda.
Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná / doporučená): Nutná 
Další údaje: Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví,
      může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon nepřetržitě: 224 919 293,
      224 915 402, fax 224 914 570.                                                             

5.  OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ  POŽÁRU              

Základní požárně technické charakteristiky: Je nehořlavý, zanedbatelné požární riziko.          
Vhodná hasiva:
      Malé objemy: Oxid uhličitý, vodní mlha, pěna. 
      Velké objemy: Pěna těžká, střední nebo vodní mlha. 
      Při zdolávání požáru: Odstranit materiál z prostoru požářiště, lze-li to provést bez rizika. Použít hasicí média
      vhodná pro daný požár. Stát na návětrné straně požáru a mimo nízko položená místa. Ochlazujte nádoby
      vodní sprchou nebo mlhou, dokud nedojde k uhašení požáru.                       
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: Neuvádí se                                

Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí samotné látce nebo přípravku, produktům hoření nebo 
vznikajícím plynům: Vyhnout se vdechování produktů hoření. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku
      toxických zplodin.   
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat 
      izolační dýchací přístroje.      

6.   OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ  NÁHODNÉHO  ÚNIKU    

Preventivní opatření na ochranu osob: Musí být zabráněno přímému kontaktu s výrobkem. 
      Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. 
      Izolujte nebezpečnou oblast a zakažte přístup. Uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). 
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Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. Zastavte
      únik, jestliže je to možné bez osobního rizika.        
      Kontaminace půdy: Vykopejte záchytná místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Překryjte 
      plachtami z umělé hmoty a minimalizujte tak rozšíření úniku škodliviny. Zabraňte kontaktu s vodou              
Čisticí metody: Shromáždit uniklý materiál do vhodného kontejneru pro další zpracování nebo likvidaci. 
      Malé úniky absorbujte napřed pískem nebo jinými nespalitelnými materiály. Shromážděte takto
      kontaminovaný materiál do vhodného obalu pro další zneškodnění. 
      Ostatní viz. body 8, 13          

7. ZACHÁZENÍ  A  SKLADOVÁNÍ                

7.1  Zacházení 
7.1.1 Preventivní opatření  pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem: Při práci s výrobkem a po 
      jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. Při manipulaci
      a skladování dodržovat platné bezpečnostní pokyny pro práci s žíravinami. 
7.1.2 Preventivní opatření  na ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do životního prostředí, vodních 
      toků a kanalizace.                
7.1.3 Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku: Nejsou uvedeny 
7.2 Skladování   
7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a      
      standardy platnými pro žíraviny. Skladujte na suchém, dobře větraném a chladném místě. Udržujte odděleně
      od nekompatibilních materiálů.          
7.2.2 Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách: Nejsou uvedeny      
7.3 Specifické / specifická použití: Při použití hydroxidu sodného k dezinfekci předmětů a ploch
      v potravinářském průmyslu je třeba následně jejich povrch důkladně (několikanásobně) opláchnout pitnou
      vodou. Pozor silná žíravina.                                                              

8.  OMEZOVÁNÍ  EXPOZICE / OSOBNÍ  OCHRANNÉ  PROSTŘEDKY       

8.1 Limitní hodnoty expozice   
Složka látky nebo přípravku, 
pro kterou je stanoven 
expoziční limit nebo limitní 
hodnota ukazatelů 
biologických expozičních  testů   

Číslo CAS NPK-P ( nejvyšší 
přípustná koncentrace
v ovzduší pracovišť ) 
(mg/m3)

PEL (přípustný 

expoziční limit)
(mg/m3)

Faktor přepočtu 
na ppm  

Hydroxid sodný 1310-73-2 2 1 -       
      Kontrolní parametry jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Hydroxid sodný 1310-73-2 Krátkodobý limit (mg/m3)
(limitní hodnota, nad kterou by 
nemělo dojít k expozici a která 
odpovídá době 15 minut)

nestanoven

8hodinový limit (mg/m3)
(měřený nebo vypočtený ve 
vztahu k referenčnímu období 
8 hodin jako časově vážený 
průměr)

nestanoven

      Směrnice EU č. 2006/15/ES

      DNEL - Údaje nejsou k dispozici  
      PNEC - Údaje nejsou k dispozici      
Doporučené monitorovací postupy: Dle metodiky NIOSH 7401 lze stanovit koncentraci prachu alkálií
      v pracovním ovzduší. Odběr vzorku na filtr (PTFE membrána) a následnou acidobazickou titrací.                                                  
8.2 Omezování expozice
Souhrn opatření k řízení rizik pro určená použití uvedená v bezpečnostním listu: Údaje nejsou k dispozici       
8.2.1 Omezování expozice pracovníků:            
      Viz. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty
             ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění   
             biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
             Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  
         Technická opatření: Minimalizovat tvorbu aerosolů při manipulaci. Technickými opatřeními je třeba zajistit,
                                            aby na pracovištích nebyly překročeny limitní hodnoty expozice (viz. bod 8.1).      

Osobní ochranné prostředky  
Po ukončení práce, před jídlem a pitím důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Při práci nejezte, nepijte, 
nekuřte. Zabránit styku látky s potravinami a nápoji.       
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8.2.1.1 Ochrana 
dýchacích cest:

Za podmínek masivní nebo opakované expozice je třeba použít k ochraně dýchacích 
cest vhodný respirátor.   

8.2.1.2 Ochrana rukou: Pomocí ochranných rukavic s následující specifikací:
Běžná pracovní činnost s možností potřísnění: 
Materiál rukavic                      Minimální tloušťka vrstvy                  Doba průniku    
Přírodní latex (KCL-706)                     0,6 mm                                 > 480 minut
Nitril (KCL-732)                                    0,4 mm                                > 480 minut                               
Použití při likvidacích úniků a při haváriích:
Materiál rukavic                      Minimální tloušťka vrstvy                  Doba průniku
Viton (KCL-890)                                   0,7 mm                                > 480 minut 
Pozn.: Použité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU 89/686/EHS a normy EN 374.
         V tabulce jsou uvedeny laboratorně zjištěné údaje fy. KCL (katalogové hodnoty). Hodnoty platí pro 
           uvedené typy ochranných rukavic. V případě použití jiných ekvivalentních typů je třeba údaje získat
           od jejich dodavatele.   

8.2.1.3 Ochrana očí: Pracovníci jsou povinni při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.    
8.2.1.4 Ochrana kůže: Ochranný kyselinovzdorný pracovní oděv, obuv, gumová zástěra. 

Pracovníci jsou povinni používat vhodný ochranný oděv, aby zabránili
dlouhotrvajícímu styku s látkou. Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu 
s hydroxidem sodným. Při práci v laboratorním měřítku je třeba dodržovat zásady 
ČSN 01 8003 a zejména k pipetování používat tzv. bezpečnostní pipety. Dále 
dodržovat i předpisy pro zacházení s žíravinami. Tam, kde existuje nějaká možnost 
zasažení zaměstnanců, musí být pro poskytnutí první pomoci zřízena v pracovní
oblasti fontánka na výplach očí a bezpečnostní sprcha (minimálně vhodný výtok 
vody).        

Další údaje:  
      Dodržovat pravidla osobní hygieny. 
      Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami.           
      Používané osobní ochranné pracovní prostředky udržujte v použitelném stavu a poškozené ihned vyměňujte.      

8.2.2  Omezování expozice životního prostředí: Nevypouštět do kanalizace, vodních toků a půdy.     
       Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
              předpisů   
              Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů               
Přehled opatření k řízení rizik pro náležité omezení expozice životního prostředí dané látce pro scénáře 
expozice uvedené v příloze bezpečnostního listu: Údaje nejsou k dispozici                                                                                             

9. FYZIKÁLNÍ  A  CHEMICKÉ  VLASTNOSTI    

9.1 Obecné informace  
     Vzhled

Skupenství (při 20°C): viskózní kapalina
Barva: bezbarvá, čirá, někdy slabě zakalená, bez obsahu mechanických 

nečistot    
Zápach (vůně): bez zápachu 

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí     
pH (při 20°C): 14 (49 % hydroxidu sodného)  
Bod varu / rozmezí bodu varu: 143 °C 
Bod vzplanutí: nehořlavý
Hořlavost: nehořlavý
Výbušné vlastnosti: nevýbušný
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): nevýbušný
                             dolní mez (% obj.): nevýbušný
Oxidační vlastnosti: nemá
Tenze par (při 15 °C): neuvádí se
Hustota (při 20°C): 1,54 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: neomezená (při styku s vodou se silně zahřívá)
Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: neuvádí se
Viskozita dynamická při 20 °C: neuvádí se
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Hustota par vztažená na vzduch: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se 

9.3 Další informace:   
               

Rozpustnost v tucích (specifikace oleje): s tuky reaguje za vzniku mýdel 
Rozpustnost v organických 
rozpouštědlech: 

snadno rozpustný v alkoholu 

Bod tání / rozmezí bodu tání/tuhnutí: 15 °C 
Teplota vznícení:  neuvádí se

10.  STÁLOST  A  REAKTIVITA 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nevhodné podmínky skladování: Vyhýbat se kontaktu s látkami s
      nebezpečnou chemickou reakcí (kyselinami). 
10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:  
      Nebezpečné chemické reakce: spalitelné látky, kyseliny, halogenované uhlovodíky, kovy, halogeny, 
      oxidační činidla, peroxidy, sole kovů
      kyseliny: možná prudká reakce
      hliník: prudká reakce
      kovy: korozivní kovy reagují za vzniku hořlavého vodíku (např. Fe, zvláště intenzivně se projevuje u Al, Na, 
      apod.)
      amonné soli: možná prudká reakce s vývinem amoniaku 
      halogenované uhlovodíky: bouřlivá reakce
      kyselina chlorovodíková, dusičná, octová a řada dalších: smíchání v uzavřených nádobách může být příčinou
      prudkého nárůstu teploty a tlaku
      železo: kov v roztoku pomalu koroduje
      olovo: může být atakováno, může docházet k uvolňování hořlavého vodíku
      kovy: korozivní kovy, reagují se vznikem hořlavého vodíku
      kyselina dusičná: smíchání v uzavřených nádobách může být příčinou prudkého nárůstu teploty a tlaku
      organické peroxidy: nekompatibilní
      kyselina sírová: smíchání v uzavřených nádobách může vést k prudkému nárůstu teploty a tlaku
      tetrachlorethylen: potencionálně explozivní
      tetrahydrofuran: vážné nebezpečí exploze
      cín: vývoj vodíku, který může tvořit explozivní směsi
      zinek (prach): nebezpečí ohně a exploze                                       
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Tvorba vysoce hořlavého vodíku.                             

11.  TOXIKOLOGICKÉ  INFORMACE   

11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku:V koncentrovaném roztoku 
      způsobuje poleptání. Ve slabších roztocích poškozuje rohovinu kůže, způsobuje její bobtnání a odmaštění. 
      K onemocnění může dojít i při delším styku se zředěnými roztoky. Poleptání se velmi špatně hojí. 
      Hydroxid sodný ve formě aerosolu dráždí oči a sliznice, může způsobit katar spojivek a dýchacích cest, 
      poleptání sliznice dutiny nosní či vředy. Při zasažení louhem může dojít k vážnému poškození očí, které 
      může vést až k slepotě.       
      Nadýchání: Účinky způsobené inhalací mlhy mohou alternovat od mírného podráždění nosu při koncentraci
                          2 mg/m3 až po vážné pneumonitidy, které závisí na závažnosti expozice. Nízké koncentrace
                          mohou způsobovat podráždění vlhkých tkání, záněty hrdla, záchvaty kašle a dušnost. Vážná
                        expozice může mít za následek poškození vlhkých tkání. 
     Pokožka:    Při expozici kůže nastává její poškození včetně zčervenání, kožních popálenin, popraskání kůže 
                          a nekróz, které se mohou objevit bez okamžité bolesti. Roztoky o koncentraci 25-50 % u 
                          lidských subjektů nezpůsobily pocit podráždění v době kratší než 3 minuty. Alkalické látky 
                          pomalu penetrují kůži. Rozsáhlost poranění závisí na délce kontaktu. Jestliže není hydroxid
                          sodný odstraněn z kůže, objeví se závažné popáleniny s vážným poškozením a hnisáním.   
      Oči:             Kontakt může způsobit desintegraci a odlupování spojivkového a rohovkového epitelu, zkalení
                          rohovky, znatelné otoky a hnisání. Po 7-13 dnech může nastat další zhoršení hnisání a zkalení 
                          rohovky. Komplikací vážných popálení očí jsou srůst víčka s oční tkání, hnisání rohovky a její 
                          permanentní zakalení.                       
      Požití:         Požití může způsobit pocity pálení v ústech, poranění rtů, úst, jazyka, hltanu a vážné poškození
                          jícnu spojené s bolestí, zvracením krve, krvavý průjem. Může se objevit dušení. Může dojít k 
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                          perforaci zažívacího traktu, respektive k tvorbě jizev. Potíže v oblasti jícnu mohou nastat po
                          týdnech, měsících nebo dokonce letech, tedy později než byla expozice a mohou způsobit
                          polykací potíže. Odhadovaná smrtelná dávka pro člověka je 5 g.                             
11.2 Známé dlouhodobé i okamžité účinky expozice látce nebo přípravku: 
      Dráždivost a žíravost: Uvedeno v bodě 1.1      
      Akutní toxicita:      
      LD50 = 500 mg/kg (potkan) p.o.                   
      Toxicita po opakovaných dávkách: Údaje nejsou k dispozici          
      Toxikokinetika: Údaje nejsou k dispozici
      Metabolismus a distribuce: Údaje nejsou k dispozici 
      Senzibilizace: Neuvádí se 
    Narkotické účinky: Neuvádí se 
      Účinky CMR: Karcinogenita (C): Neuvádí se 
                             Mutagenita (M): Neuvádí se 
                             Toxicita pro reprodukci (R): Neuvádí se               
Souhrny informací získaných z registračních údajů: Údaje nejsou k dispozici                                                                  

12.   EKOLOGICKÉ  INFORMACE      

12.1 Ekotoxicita:  
      TOXICITA PRO RYBY: LC50 = 240 µg/l  96 hodin LEPOMIS MAKROCHIRUS 
      TOXICITA PRO BEZOBRATLÉ (INVERTEBRATE): LC50 = 330000-1000000 µg/l  48 hodin  
      CERASTODERMA EDULE
      TOXICITA PRO ŘASY: 765 µg/l 30 dnů (biomasa) řasy, fytoplankton 
      FYTOTOXICITA: 230 µg/l  21 týdnů (biomasa) ELODEA CANADENSIS               
12.2 Mobilita: Neuvádí se   
12.3 Perzistence a rozložitelnost: Neuvádí se          
12.4 Bioakumulační potenciál: Neuvádí se      
12.5 Výsledky posouzení PBT: Údaje nejsou k dispozici    
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Velmi škodlivý pro vodní organismy. Nutno zabránit úniku do kanalizace.                                                            

13.   POKYNY  PRO ODSTRAŇOVÁNÍ   

13.1 Nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku: Neuvedeno   
13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečištěných obalů: Dodržovat všechny
      platné zákony a nařízení o odpadech. Zbytky hydroxidu sodného nesmějí být vypouštěny do kanalizace,
      vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, stejně jako oplachové vody s obsahem hydroxidu sodného.
      Vypouštění vod, obsahujících hydroxid do kanalizace a vodotečí, je přípustné až po neutralizaci za podmínek
      stanovených vodohospodářskými orgány.    
      Nepoužitelné zbytky se shromažďují a v těsně uzavřených obalech se předají právnické nebo fyzické osobě, 
      která je k převzetí nebezpečného odpadu oprávněna.                 
      Kód druhu odpadu: 06 02 04 / N - Hydroxid sodný a hydroxid draselný                          
      Použitý sorbent:      15 02 02 / N - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
                                      neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

      Znečištěné obaly nepoužitelné jako vratné, je možno po dokonalém vyprázdnění recyklovat, případně s nimi
      nakládat jako s nebezpečným odpadem. Cisterny, použité k přepravě hydroxidu sodného se vrací výrobci.    
      Likvidaci zbytků v cisternách zajišťuje výrobce.                 
      Kód druhu odpadu: 15 01 10 / N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami      
                                                          znečištěné                          

      Nakládání s těmito odpady, včetně jejich odstranění se řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně  
      některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                          
13.3 Právní předpisy o odpadech  
     Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
      Jestliže se tato látka a obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
      vyhlášky č. 381/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů   
     Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů                       
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14. INFORMACE PRO  PŘEPRAVU

14.1 Speciální preventivní opatření při dopravě:  Výrobek je považovaný jako nebezpečný pro přepravu                     
                                                                                   ( z hlediska ADR )

 ( dle platné Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)                           
WETTER pH ALKALI

14.2 Klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy:
Silniční přeprava 
ADR: 
Číslo UN: 1824
Třída: 8
Klasifikační kód: C5
Obalová skupina: II
Bezpečnostní značka: 8
Identifikační číslo nebezpečnosti: 80
Název látky pro přepravu: HYDROXID SODNÝ, ROZTOK 

Železniční přeprava 

RID:
Číslo UN: 1824
Třída: 8
Klasifikační kód: C5
Obalová skupina: II
Bezpečnostní značka: 8
Identifikační číslo nebezpečnosti: 80
Název látky pro přepravu: HYDROXID SODNÝ, ROZTOK 

Přeprava po moři   
IMDG: Neuvedeno
Číslo UN:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina: 
Bezpečnostní značka: 
Identifikační číslo nebezpečnosti: 
Látka znečišťující moře:
EmS:
Název látky pro přepravu:  

Letecká přeprava  
ICAO/IATA: Neuvedeno
Číslo UN:
Třída: 
Klasifikační kód: 
Obalová skupina: 
Bezpečnostní značka / Nálepka: 
Identifikační číslo nebezpečnosti: 
PAO:
CAO:
Název látky pro přepravu:  

15.  INFORMACE O PŘEDPISECH   

15.1 Informace uvedené na štítku (podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES; zákona č. 356/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

WETTER pH ALKALI
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                        UN 1824

                                                                             

                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                         
                         Žíravý                
                  

R-věty 35 R 35 Způsobuje těžké poleptání       
S-věty 1/2-26-37/39-45 S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí     

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc  
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obličejový štít   
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Obsahuje: Hydroxid sodný ( CAS: 1310-73-2, ES : 215-185-5)      
Posouzení chemické bezpečnosti (pro látku samotnou nebo obsaženou v přípravku): 
      Údaje nejsou k dispozici.  
Distributor: VIA - REK, spol. s r.o. Old.Blažka 145, 679 02, Rájec-Jestřebí             

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
 ve znění pozdějších předpisů
Platné Mezinárodní smlouvy týkající se přepravy nebezpečných věcí dle ADR / RID.  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  
 pozdějších předpisů   
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
 nařízení vlády č. 523/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
15.2 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí  na úrovni Společenství:
Neuvedeno    
15.3 Vnitrostátní právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo 
životního prostředí:  Neuvedeno                      

16.  DALŠÍ INFORMACE    

Seznam příslušných R vět uvedených v bezpečnostním listu:  
      R 35 Způsobuje těžké poleptání               
Seznam příslušných S vět uvedených v bezpečnostním listu:
      S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí     
      S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
      S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít   
      S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
              (je-li možno, ukažte toto označení)               
Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s látkou musí být seznámeni s riziky při zacházení a s požadavky na ochranu zdraví
a životního prostředí (dále příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění).  

Doporučená omezení použití:
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické 
podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil 
předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Bezpečnostní list byl zpracován:  
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VIA - REK, spol. s r.o.
Old. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí
Tel./Fax : +420 516 499 931 / 516 499 933  

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:  
  Prohlášení: 
  Bezpečnostní list byl vypracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH),
  v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých   
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 

  přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
  chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.    
  Bezpečnostní list byl vypracován podle bezpečnostního listu výrobce.  

  Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany    
  životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v     
  souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti      
  výrobku pro konkrétní aplikaci.     

Změny při revizi bezpečnostního listu: Revize dle nové legislativy.   

  
* * *   


