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Bezpečnostní list výrobku – počinová náložka NKG-20P 

podle nařízením (ES) 1272/2008 (CLP) v platném znění 
Datum vypracování:   18.1.2016                                                                                                     
Revize (datum):           4.10.2017                                                                                   Verze: 2.0 

 

 

 

ODDÍL 1: Identifikace látky /směsi a společnosti /podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
1.1.1 Obchodní název:  počinová náložka NKG-20P  

 Typ:   NKG-20P 
 Jiné obchodní názvy: APB-20P 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
1.2.1 Příslušné určené použití  

 Pouze pro profesionální uživatele – pro iniciaci průmyslových trhavin a pro speciální destrukční práce 

1.2.2 Nedoporučená použití 

 Všechna jiná použití než uvedená v bodě 1.2.1 – mohou vést k nežádoucímu výbuchu, škodám na zdraví osob a majetku 

1.3 Podrobné údaje o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu 
 Výrobce  EXPLOSIVE Service, a.s. 

 Ulice č. Novotného lávka 200/5 
 Město  PRAHA, Česká republika 

 Telefon +420 (0) 381 239 030 

 Fax  +420 (0) 381 239 030 
 e-mailová adresa výroba@explosive-service.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 224 919 293 nebo 224 915 402 – Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 21 Praha 2  

www.tis-cz.cz,  pracovní doba 24 hod. 

 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 Expl.        1.1 / H201    Výbušnina: nebezpečí hromadného výbuchu       

 Acut Tox    3 / H301    Akutní toxicita - orální                                      
 STOT SE   1 / H370     Toxicita pro   specifické cílové orgány - jednorázové expozice                         

 STOT RE   2 / H373     Toxicita pro   specifické cílové orgány - opakovaná expozice                                                  

2.1.1 Další informace 

 Pro plné znění H-vět: viz ODDÍL 16 

2.2 Prvky označení 
 Výstražné symboly nebezpečí  

  

 
 

 

 
 

 

 Signální slovo:              NEBEZPEČÍ 

 H201 Výbušnina: nebezpečí hromadného výbuchu 

 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm jinými zdroji zapálení Zákaz 

kouření 
 P250 Nevystavíte obrušování/ nárazům/ tření.  

 P370+380 V případě požáru vykliďte prostor 

 P372 Nebezpečí výbuchu v případě výbuchu 
 P373 Požár nehaste dostane-li se k výbušninám 

 P501 Odstraňte výrobek/obal v souladu s Návodem k použití 

  POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE 

2.3 Další nebezpečnost 
 Použití výrobku je spojeno s ohrožením okolí působením tlaku a rozletem částic  

 Při výbuchu vznikají toxické plyny – bez zápachové oxidy uhlíku (CO a CO2) a oxidů dusíku (NOx). 

 

 

 

http://www.tis-cz.cz/
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

3.2 Směsi 
 Popis hlavních složek směsi 

 Trhavinová náplň výrobku - mechanická směs níže uvedených látek a technologických příměsí 

 
Číslo CAS Číslo ES 

Indexové 
číslo 

Obsah  
v hm % 

Název 
Klasifikace podle  (ES) 

1272/2008 (CLP) 

 78-11-5 201-084-3 603-035-00-5 50 pentaerythritol tetranitrát (PETN) Unst. Expl. H200 

 121-82-4 204-500-1  26 
perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine 

(RDX) 

Expl. 1 / H201 

Acut Tox. 3 / H301 

STOT SE  1 / H370 

STOT RE 2 / H373 

 118-96-7 204-289-6 609-008-00-4 10 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) 

Expl. 1 H201 

Acut Tox. 3 / H331 

Acut Tox. 3 / H311 

Acut Tox. 3 / H301 

STOT RE 2 / H373 

3.3 Další informace 

 Úplné znění standartních vět o nebezpečnosti viz ODDÍL 16 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
4.1.1 Obecné poznámky 

 Popis první pomoci se týká kontaktu pracovníka s trhavinou, která unikla z plastového obalu výrobku. 

První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace osob, které ji 

poskytují. Vyvarujte se chaotického jednání. Postižený při poskytování první pomoci nesmí prochladnout. Zabezpečte pro 
postiženého duševní i tělesný klid. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte sebou tento Bezpečnostní list.  

4.1.2 Po vdechnutí 

 Přerušte expozici, postiženého přeneste na čerstvý vzduch (ne na slunce), nedýchali postižený, proveďte umělé dýchání. 
Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.  

4.1.3 Po styku s kůží 

 Odložte potřísněný oděv. Omyjte kontaminované místo a jeho nejbližší okolí velkým množstvím pokud možno vlažné vody.  

Pokud nedošlo k poranění pokožky je možno použít mýdlo nebo šampón. Přetrvávali podráždění pokožky, zajistěte lékařské 

ošetření. Při každém podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

4.1.4 Po styku s okem 

 Nejméně 15 minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte 

ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. I během převozu pokračujte ve vyplachování  

4.1.5 Po požití 

 VYVOLÁVEJTE zvracení - dejte vypít asi 1-2 dcl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a rozdrceným aktivním 

uhlím (5 tablet). Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpouštění a 

vstřebávání látky rozpuštěné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu. Do 5 minut 
podejte aktivní uhlí 10-20 rozdrcených tablet rozmíchaných ve vodě bez ohledu na to zda se podařilo nebo nepodařilo 

vyvolat zvracení. U osob bez příznaků telefonicky konzultujte toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti 

lékařského ošetření, sdělte údaje o složení trhaviny z bezpečnostního listu. Zajistěte lékařské ošetření. 

4.1.6 Ochrana poskytovatelů první pomoci 

 Osoby poskytující první pomoc se musí vyvarovat přímého kontaktu s trhavinovou náplní výrobku. Při manipulaci 

s trhavinovou náplní výrobku, potřísněným oděvem nebo jinými potřísněnými předměty znečištěnými trhavinovou náplní 
výrobku použijte ochranné rukavice.  

Vlastní poskytování první pomoci postiženému nevyžaduje použití ochranných prostředků. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy s účinky 
 U trhavinové náplně výrobku nebyly ověřovány. 

 TNT - styk s kůží může vyvolat její podráždění a zabarvení do žlutohnědé. Po vystavení delšímu času expozice mohou 
pracovníci trpět anémií nebo poruchami funkce jater. Projevuje se škodlivými účinky na krev a játra, zvětšováním sleziny a 

poškozováním imunitního systému. Negativně ovlivňuje reprodukční schopnost u mužů. 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 V případě nejistoty o správném postupu telefonicky kontaktujte toxikologické informační středisko (telefon 224 919 293 

nebo 224 915 402), sdělte údaje o složení trhaviny z oddílu 3.1. 

Pro zvláštní ošetření nejsou údaje. 

 

 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požárů 

5.1 Hasící látky 
5.1.1 Vhodné hasící látky 

 Voda,  

5.1.2 Nevhodné hasící látky 

 Prášky, pěna (případné hoření trhavinové náplně výrobku probíhá i bez přístupu vzdušného kyslíku). 
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5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
5.2.1 Hoření trhaviny 

 V případě současného hoření většího množství výrobků (2 a více) nebo větší vrstvy výrobků (dva a více na sobě) přechází 

hoření v krátkém časovém úseku (cca 2 minuty) do masivního výbuchu všech výrobků a dalších výbušnin, které se 

v ohroženém prostoru nacházejí. 

5.2.2 Nebezpečné zplodiny hoření 

 Při požáru, ale i výbuchu dochází ke vzniku bez zápachových oxidů uhlíku (CO a CO2), oxidů dusíku (NOx).  

5.3 Pokyny pro hasiče 
 Požár NEHASTE: dostane-li se k výbušninám, NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. Vykliďte prostor v okruhu minimálně 300 m. 

 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
6.1.1 Pro pracovníky, kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

 Ochranné prostředky: 

 Při odstraňování náhodného úniku trhaviny z výrobku zamezit jakémukoliv kontaktu s trhavinovou náplní nebo s obalem 
výrobku znečištěným trhavinou s kůží, očima nebo pracovním oděvem pracovníka. 

 Používat pracovní oděv.  V případě sběru uniklé trhavinové náplně nebo obalů výrobku znečištěných trhavinou použít 

k ochraně rukou např. latexové rukavice. 
 Nouzové postupy: 
 Zabránit kontaktu trhavinové náplně s obalem výrobku znečištěných trhavinou s otevřeným ohněm, elektrickými jiskrami a 

chemickými agresivními látkami. Nevystavovat uniklou trhavinovou náplň nadměrnému tření. 
 Pro odstraňování uniklé trhavinové náplně z výrobku ponechat na místě jen nezbytně nutné množství pracovníků, ostatní 

evakuovat do bezpečné vzdálenosti.  Bezpečná vzdálenost je minimálně 300 m. 

 Sebranou uniklou trhavinovou náplň nebo s obaly výrobku znečištěné trhavinou uložit do igelitového pytle. 

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

 Ochranné prostředky: 

 Při odstraňování náhodného úniku trhaviny z výrobku zamezit jakémukoliv kontaktu s trhavinovou náplní nebo s obalem 
výrobku znečištěným trhavinou s kůží, očima nebo pracovním oděvem pracovníka. 

 Používat pracovní oděv.  V případě sběru uniklé trhavinové náplně nebo obalů výrobku znečištěných trhavinou použít 
k ochraně rukou např. latexové rukavice. 

 Nouzové postupy: 

 Zabránit kontaktu trhavinové náplně s obalem výrobku znečištěných trhavinou s otevřeným ohněm, elektrickými jiskrami a 

chemickými agresivními látkami. Nevystavovat uniklou trhavinovou náplň nadměrnému tření. 

 Pro odstraňování uniklé trhavinové náplně z výrobku ponechat na místě jen nezbytně nutné množství pracovníků, ostatní 

evakuovat do bezpečné vzdálenosti.  Bezpečná vzdálenost je minimálně 300 m. 
 Sebranou uniklou trhavinovou náplň nebo s obaly výrobku znečištěné trhavinou uložit do igelitového pytle. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
 Zamezit úniku trhavinové náplně a obalů výrobku znečištěných trhavinou do kanalizace, povrchových a podzemních vod.  

 Všechnu uniklou trhavinovou náplň a obaly výrobku znečištěné trhavinou sebrat a uložit do igelitového pytle. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
6.3.1 Pro omezení úniku 

 Nepřipustit volný pohyb nezúčastněných osob v místě úniku.  

6.3.2 Pro čištění 

 Důkladně zameťte povrch prostoru, kde došlo k úniku trhavinové náplně z výrobku pomocí nářadí z nejiskřících kovů. 

Posbírejte všechen materiál, který byl znečištěn uniklou trhavinovou náplní včetně použitých rukavic. 

6.3.3 Další informace 

 Sebraná trhavinová náplň, předměty znečištěné trhavinovou náplní včetně použitých rukavic a smetený materiál z místa úniku 

musí být zničen v souladu s platnými vyhláškami ČBÚ. 

 Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem a 

odložte kontaminovaný oděv. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 Doplňující informace viz ODDÍLY 8 a 13 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. 

7.1.1 Ochranná opatření 

 Při nakládání s výrobkem dodržujte ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. O používání výbušnin ve znění pozdějších 

předpisů. 

7.1.2 Opatření pro zamezení požáru 

 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření v prostorech a jejich blízkém okolí, 

kde se výrobky skladují nebo se s nimi manipuluje. 

7.1.3 Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu: 

 Při zacházení s výrobkem nedochází k tvorbě aerosolu a prachu. 

7.1.4 Opatření k ochraně životního prostředí: 

 Nerozebírejte ani nedělte výrobek. 
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7.1.5 Pokyny týkající se obecné hygieny práce 

 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
7.2.1 Technická opatření a podmínky skladování: 

 Výrobek se musí skladovat v originálních obalech v prostorech, kde relativní vlhkost nepřesáhne 80% a teplota neklesne pod 
-30°C a nepřesáhne +40°C. 

 Společné skladování výbušnin dle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.2 Obalové materiály: 

 Výrobky skladovat v originálních obalech, které jsou certifikovány dle dohody ADR. 

7.2.3 Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 

 Musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 99/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.4 Skladovací třída: 

 Výrobek je pro účely skladování zařazen do třídy a skupiny nebezpečí A III, pořadové číslo 6 dle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.5 Další informace o podmínkách skladování: 

 Skladovací prostory musí splňovat požadavky zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
 Pouze pro profesionální uživatele – výrobek je určen pro používání při trhacích pracích v podzemí a na povrchu, kde nelze 

očekávat takovou koncentraci plynů, par nebo prachů, která by hrozila výbuchem nebo požárem, zejména pak pro hromadné 
odstřely.  

 Výrobek nesmí být použit v materiálech, kde by jeho použití mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 
 

Látka  č. CAS 

Limitní hodnota 

– 8 hodin 

Limitní hodnota 

– krátkodobá Poznámka  

 ppm mg/m3 ppm mg/m3 

 pentaerythritol tetranitrát (PETN) 78-11-5 nestanovena 0,5 nestanovena 1,0 **) 

 perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX 121-82-4 nestanovena 0,5 nestanovena 2 **) 

 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) 118-96-7 0,0324 0,3 0,054 0,5 *) 

 Poznámka: 
*) nařízení vlády č. 361/2007 Sb.; při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží; u látky nelze vyloučit závažné 

pozdní účinky. 

**) doporučená hodnota SZÚ Praha z roku 2010 

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly: 

 Při používání výrobku v souladu s Návodem k použití nedochází k expozici pracovníka ani životního prostředí 

zalaborovanou trhavinou do výrobku. Stanovené používání výrobku nevyžaduje přijetí dodatečných opatření k omezení 

expozice. 

8.2.2 Osobní ochranné prostředky: 

 Používání výrobku v souladu s Návodem k použití nevyžaduje osobních ochranných prostředků. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: 

 Nepřipustit nedovolené rozebírání nebo dělení výrobku.  

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 Všechny níže uvedené informace se vztahují k trhavinové náplni výrobku 

 Vzhled Pevná oranžová až tmavě červená barva 

 Zápach  Slabě po oleji 

 Prahová hodnota zápachu nevztahuje se 

 pH nevztahuje se 

 Bod tání / bod tuhnutí Trhavina nebyla zkoušena 

 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu nevztahuje se 

 Bod vzplanutí nevztahuje se 

 Rychlost odpařování nevztahuje se 

 Hořlavost (pevné látky, plyny) nevztahuje se 

 Horní/dolní mez hodnoty hořlavosti nebo 
výbušnosti 

nevztahuje se - výbušnina 

 Tlak páry nevztahuje se 

 Hustota páry nevztahuje se 

 Relativní hustota 1,4 ± 0,1 g.ml-1 

 Rozpustnost  Zalaborovaná trhavina je prakticky nerozpustná ve vodě 

 Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda nevztahuje se 

 Teplota samovznícení nevztahuje se 

 Teplota rozkladu nevztahuje se 

 Viskozita  nevztahuje se 

 Výbušné vlastnosti Expl. 1.1 Výbušnina - nebezpečí masivního výbuchu 

 Oxidační vlastnosti nevztahuje se 
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9.2 Další informace 

 Citlivost k nárazu ≥ 12,5 J 

 Citlivost ke tření ≥ 200 N 

 Detonační rychlost 7.500 ± 10 % m.s-1 

 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita  

 Výrobek je plněn výbušninou – nebezpečí masivního výbuchu. 

10.2 Chemická stabilita 

 Pokud se s výrobkem manipuluje v souladu s Návodem k použití, nedochází k žádné nebezpečné reakci. 

 Výrobek je stabilní v rozsahu teplot -30°C až +50°C po dobu 8 hodin. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

 Tlakové a tepelné působení na okolí v případě výbuchu. Iniciace výbušnin ve své blízkosti.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

 Vysoká teplota, jiskry, otevřený oheň, silný náraz, tření, působení kyselin. 

10.5 Neslučitelné materiály 

 Silné kyseliny. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Při požáru, ale i výbuchu dochází ke vzniku bez zápachových oxidů uhlíku (CO a CO2), oxidů dusíku (NOx). 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

11.1.1 Akutní toxicita  
Orální  Trhavina 

LD50 

Acute Tox. 3 / H301 - 277,7 mg/kg      
 Hexogen (RDX) Acute Tox. 3 / H301 - 100 mg.kg-1 potkan 
 Tritol (TNT) Acute Tox. 3 / H301 - 95 mg.kg-1 potkan 
 Pentrit (PETN) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Dermální  Trhavina 

LD50 

3.000,0 mg/kg 
 Hexogen (RDX) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 Tritol (TNT) Acute Tox. 3 / H311 
 Pentrit (PETN) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

Inhalační  Trhavina 

LC50 

30,0 mg/l 
 Hexogen (RDX) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
 Tritol (TNT) Acute Tox. 3 / H331 - 101 > mg.kg-1 za 4 hod. potkan 
 Pentrit (PETN) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.2 Žíravost / dráždivost pro kůži   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.3 Vážné poškození očí / podráždění očí   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.4 Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.5 Mutagenita v zárodečných buňkách   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.6 Karcinogenita   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  LOAEL: 10 mg/kg/den (orálně, potkan, OECD 453) 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.7 Toxicita pro reprodukci   

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
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 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.8 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

 Trhavina  STOT SE 1 / H370 

 Hexogen (RDX)  STOT SE 1 / H370 - Orální cestou působí na centrální nervový systém 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.9 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

 Trhavina  STOT RE 2 / H373 

 
Hexogen (RDX)  

STOT RE 2 / H373 - Orální cestou při dlouhodobé nebo opakované expozici 

působí na centrální nervový systém 

 
Tritol (TNT)  

STOT RE 2 / H373 - Při dlouhodobé nebo opakované expozici může způsobit 
poškození orgánů (játra, oči, nervový systém, oběhový systém);  

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

11.1.10 Nebezpečí při vdechnutí  

 Trhavina  Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Tritol (TNT)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

 Pentrit (PETN)  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

   

11.2 Další informace  

11.2.1 Hexogen (RDX) 

 Do organismu může proniknout perorálně, dentálně, vdechnutím nebo přes oční sliznici. Může působit na centrální nervový 

systém. Projevuje se svalovými křečemi, ztrátou vědomí a to se zpožděním v řádu hodin. 

 Tritol (TNT) 

 Proniká do organismu vdechováním, požitím, kontaktem s kůží a očima. Může způsobit nevolnost a zvracení, bolesti hlavy a 
dušnost. 

Účinky chronické expozice: poškození jater, anémie, změny polyneuritida, chronická dermatitida, šedý zákal. 

 

ODDÍL 12: Ekologická informace 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Akutní (krátkodobá) toxicita: trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

  Hexogen (RDX) Tritol (TNT) Pentrit (PETN) 

 
ryby 

LC50 (4 dny) 11.14 - 14.97 

mg/L 
LC50  2,7 mg/l;   96 hod.;  Nejsou údaje 

 korýši Nejsou údaje LC50  9,49 mg/l;    48 hod.; Nejsou údaje 

 řasy/vodní rostliny EC50 (4 dny) 36.7 mg/L EC50   0,19 mg/l;   Nejsou údaje 

 mořské baktérie IC50 >181 μmol/l; 15 min Nejsou údaje Nejsou údaje 

 bezobratlí EC50 (48 h) 17 mg / l Nejsou údaje Nejsou údaje 

12.1.2 Chronická (dlouhodobá) toxicita: trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

  Hexogen (RDX) Tritol (TNT) Pentrit (PETN) 

 ryby NOEC (28 dní) 1.4 mg/L LC50  2,2 mg/l;   10 dnů;  Nejsou údaje 

 korýši Nejsou údaje NOEC 0,0328 mg/l;  28 dnů Nejsou údaje 

 řasy/vodní rostliny NOEC 13,4 μmol/l;  7 dnů Nejsou údaje Nejsou údaje 

 žížaly Nejsou údaje LC50 222,4mg/kg; 14 dnů Nejsou údaje 

 
bezobratlí 

NOEC (7 days) 3.64 mg/L 
LOEC (7 days) 6.01 mg/L 

Nejsou údaje Nejsou údaje 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

 Trhavina Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX) Páry se rozkládají působením fotosyntézy cca do 1,5 hodiny. Při rozpuštění ve vodě je stabilní. 

 Tritol (TNT) Látka je těžko biologicky rozložitelná (17,52%), dlouho přetrvává v životním prostředí; 

 Pentrit (PETN) Nejsou dostupná žádná data 

12.3 Bioakumulační potenciál 

 Trhavina Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 

Hexogen (RDX) 

Velikost rozdělovacího koeficientu Kow 0,87 naznačuje, že látka by neměla podléhat bioakumulaci v 

tkáních rostlin, zvířat a hromadění a přenosu látek v potravinovém řetězci. Podle klasifikace nehrozí 
nebezpečí kumulativních účinků. 

 

Tritol (TNT) 

Velikost rozdělovacího koeficientu Kow 1,65 naznačuje, že látka by neměla dosáhnout vysoké 

úrovně bioakumulaci v tkáních rostlin, zvířat a hromadění a přenosu látek v potravinovém řetězci. 
Podle klasifikace hrozí nebezpečí kumulativních účinků. 

 Pentrit (PETN) Nejsou dostupná žádná data 

12.4 Mobilita v půdě 

 Trhavina Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 

Hexogen (RDX) 
Na základě relativně nízkému tlaku par (0,00371 Pa) při relativně vysokou rozpustnost ve vodě (127 
mg / l při 20°C), nestanoví penetraci z vodní plochy do atmosféry. Podobně, na základě hodnot 

absorpce na aktivním uhlí nezpůsobuje podstatné pronikání vodou do sedimentu nebo půdy. 

 

Tritol (TNT) 

V půdě se neakumuluje a je vyplavován do podzemních vod. Experimentální údaje ukazují, že RDX 

není absorbována v půdě. Absorpční koeficient Koc (od 63,1 do 270 l / kg - literární údaj) indikuje 
středně vysokou mobilitu v půdě, takže se dá předpokládat, že je RDX vyplavován do podzemních 

vod. 
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 Pentrit (PETN) Nejsou dostupná žádná data 

12.5 Výsledky posuzování PBT a vPvB 

 Trhavina Trhavinová náplň výrobku nebyla zkoušena jako celek 

 Hexogen (RDX) Výsledky posouzení PBT a vPvB nejsou k dispozici 

 Tritol (TNT) Látka nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. 

 Pentrit (PETN) Nejsou dostupná žádná data 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 Relevantní informace pro zalaborovanou trhavinu do výrobku ani pro složky nejsou k dispozici 

12.7 Doplňující informace 

 Relevantní informace pro zalaborovanou trhavinu do výrobku ani pro složky nejsou k dispozici 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

13.1.1 Odstraňování výrobku / obalu 

 Výrobky se ničí pouze výbuchem, na určeném místě na povrchu při dodržení ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. o 

používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů. 

 obaly znečištěné trhavinovou náplní výrobku se ničí spálením při dodržení ustanovení Návodu k použití. 
 Ničení může provádět pouze osoba odborně způsobilá dle zákona č. 611988 Sb. „O hornické činnosti, výbušninách a státní 

báňské správě“ ve znění pozdějších předpisů 

13.1.2 Informace důležité pro nakládání s odpadem 

 Uniklá trhavinová náplň výrobku a materiál znečištěný trhavinovou náplní mají výbušinářské vlastnosti viz pododdíl 9.2 a 

nakládání s nimi podléhá ustanovení zákona č.61/1988 Sb. „O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě“ ve znění 

pozdějších předpisů 

13.1.3 Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace 

 Musí se zamezit odstraňování trhavinové náplně výrobku a materiálů znečištěných trhavinovou náplní prostřednictvím 

kanalizace 

13.1.4 Další doporučení pro odstraňování odpadu 

 Odstraňte výrobek / obal v souladu s Návodem k použití 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo: 0042 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: NÁLOŽE POČINOVÉ bez rozbušky, BOOSTERS without detonátor, 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 1.1 D   

14.4 Obalová skupina: I 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Trhavina je škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Trhavinu přepravovat pouze v uzavřených originálních obalech. Dodržovat 
opatření stanovená v pododdíle 7.1.2. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: není provedeno zatřídění 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

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

 Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) v platném znění 

 Nařízení komise (EU) 2015/830 
 Dangerou Substances Directive 37/548/EEC 

  Vnitrostátní nařízení 
 Zákon č.350/2011 Sb. „O chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném 

znění 

 Zákon č.61/1988 Sb. „O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě“ v platném znění 

 Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. „O používání výbušnin“ v platném znění 
 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. v platném znění „O skladování výbušnin“ v platném znění 

 Nařízení vlády č.84/2013 Sb. „Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití“ 

 Povolení nebo omezení použití: 

 Zákon č.90/2016 Sb. v platném znění „o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh“ 

 Nařízení vlády č.97/2016 Sb. „o technických požadavcích na výbušniny“ 

 Pracovní omezení 

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

 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

 Zákon č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. 
 Vyhláška č.79/2013 Sb. (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

 Dodavatel u tohoto výrobku neprovedl posouzení chemické nebezpečnosti. 
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ODDÍL 16: Další informace 

16.1 Uvedení změn 

 Revize 0.1  Aktualizace právních norem ČR  

 Revize 1.0       Doplněny doporučené hodnoty kontrolních parametrů SZÚ Praha v bodě 8.1, aktualizovány informace 
v oddíle 14. 

 Revize 2.0  Informace v oddíle 2 uvedeny do souladu s ustanovením čl. 23 Nařízení (ES) 1272/2008 v platném 

znění 

16.2 Zkratky akronymy 

 ATE Odhad akutní toxicity 

 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží 
 číslo CAS Číslo „Chemical Abstracts Service“ (nepřekládá se) 

 číslo ES Pro každou látku uvedenou v EINECS je uveden identifikační kód.  

 Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze I směrnice 67/548/EHS. Látky jsou v dodatku uvedeny podle 
těchto indexových čísel   

 LC50 Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50% testované populace 

 LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50% testované populace (střední letální dávka) 

 IC50 Polovina maximální inhibiční koncentrace 

 OEL Limitní hodnota expozice na pracovišti 

 PBT Perzistentní, biokumulativní a toxická látka 
 CLP Nařízení (ES) 1272/2008 

 RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  

 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce biokumulativní 

16.3 Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 

 http://www.osha.europa.eu  

 http://www.echa.europa.eu   
 http://www.ser.nl  

 http://www.dguv.de/ifa  

 http://www.pracovni-lekarstvi.cz 
 Chemie a technologie výbušnin, Tadeusz Urbaňski, Praha 1955, 

 Speciální technika, kolektiv, Praha 1976, 

 Bezpečnostní listy dodavatelů složek 

16.4 Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) 

 Kategorie a třída nebezpečí Postup klasifikace  

 Expl.    1.1 /  H201 Na základě údajů ze zkoušek 

 Acut Tox 3 / H301 Metoda výpočtu  

 STOT SE 1 / H370 Zásada extrapolace „Koncentrace vysoce nebezpečných látek“ 

 STOT RE 2 / H373 Zásada extrapolace „Koncentrace vysoce nebezpečných látek“ 

16.5 Kategorie nebezpečnosti 

 Kód třídy nebezpečí 

 Expl.                           Výbušnina 

 Acute Tox.                  Akutní toxicita 

 STOT SE    Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázové expozice                         
 STOT RE    Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice                                                  

 Standartní věty o nebezpečnosti 

 H201  Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu 
 H301  Toxický při požití 

 H370  Způsobuje poškození centrálního nervového systému, cesta expozice: orální 

 H373  Může způsobit poškození centrálního nervového systému při dlouhodobé nebo opakované expozici, cesta expozice: 
orální 

16.6 Pokyny pro školení 

 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, možnými nepříznivými účinky, povinnými ochrannými prostředky, 
první pomocí a s povolenými a zakázanými způsoby nakládání v rámci vstupních a periodických školení 

v souladu ustanovením zákona č.61/88 Sb. v platném znění. 

16.7 Další informace 

 Informace poskytnuté v tomto bezpečnostním listu jsou správné dle našich nejlepších vědomostí, informací a víře k datu 

publikování. Poskytnuté informace jsou určeny pouze jako návod k bezpečnému zacházení, používání, skladování a nejsou 

zamýšleny jako záruka kvalitativní specifikace. Tento bezpečnostní list je určen výhradně pro výrobek uvedený v ODDÍLE 1. 

 

http://www.osha.europa.eu/
http://www.echa.europa.eu/
http://www.ser.nl/
http://www.dguv.de/ifa
http://www.pracovni-lekarstvi.cz/

