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 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní označení: Hydromite 1 

 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

K dispozici nejsou žádné další informace. 
Použití látky / směsi 
Trhavina pro průmyslové použití. 
Přečtěte si příbalovou informaci výrobce. 
Výrobek používejte pouze v souladu s platnými právními předpisy a povoleními. 

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

AUSTIN POW DER GmbH Weissenbach 16 
A-8813 St. Lambrecht 
Telefon +43(0)3585/2251 
E-Mail: sdb@austinpowder.at 
 
Výrobce: 
Werkschutz AUSTIN POW DER GmbH, (Po – Pá 6 – 13 hod.): +43(0)3585-2251 
E-Mail: sdb@austinpowder.at 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: CENTRUM PRO TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMACE: +43 (01) 406 43 43 

 

 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace směsi 
Klasifikace dle Nařízení ES č. 1272/2008 

Expl. 1.1; H201 

Ox. Sol. 2; H272 

Eye Irrit. 2; H319 

 
Klasifikace podle Směrnice 67/548/EEC nebo Směrnice 1999/45/ES 
Xn, R22 
Xi, R36/38 
E, R2 
O, R8-9 
 
Informace týkající se zvláštních rizik pro člověka a životní prostředí: 
Výrobek musí být označen podle postupu pro výpočet dle "Obecných zásad klasifikace 
přípravků v EU" v posledním platném znění. 
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Systém klasifikace: 

Klasifikace se řídí podle posledních vydání listin EU a je rozšířena o údaje společnosti 
a publikované literatury. 

 

2.1 Prvky označení: 
Označení dle Nařízení ES č. 1272/2008 

Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení CLP. Z hlediska označování je 
odchylka podle čl. 23e  společně v bodu 1.3.5 a 2.1 Přílohy I platná. 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti: 

  
 
Signální slovo: Nebezpečí 
 

Standardní věta o nebezpečnosti:  

H201   Výbušnina nebezpečí masivního výbuchu. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm 
 a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
 brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
 snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. 
P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
 STŘEDISKO nebo lékaře 
P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 
P401 Skladujte v souladu s předpisy. 
P501  Odstraňte v souladu s předpisy. 

 

2.2 Další nebezpečnost: 

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky a 
směsi PBT nebo vPvB. 
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 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 

3.2 Směsi: 

Směs obsahuje níže uvedené nebezpečné chemické látky: 

CAS: 6484-52-2 

EINECS: 229-347-8 

Reg.č.: 01-2119490981-27 

Dusičnan amonný 

Xi R36; O R8-9 
 

Ox. Sol. 2, H272; Eye Irrit. 2, H319 

50 - 100 % 

CAS: 7631-99-4 

EINECS: 231-554-3 

Reg.č.: 01-2119488221-41 

Dusičnan sodný, v sušině obsahuje více než 
16,3% váhy nitrogenu 
Xn R22; Xi R36/37/38; O R8 
 

Ox. Sol. 2, H272; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, 

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 

2,5 - 10 % 

 

Plné znění zkratek, R-vět a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 2 a 16. 

 

 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci: 
Obecné informace: 
Osobní ochranné prostředky pro poskytovatele první pomoci. 
Odveďte postiženého ze zamořeného prostředí na čerstvý vzduch. 
Odveďte postižené osoby z dosahu nebezpečí a položte je na zem. 
Při nadýchání:  
Odveďte postižené osoby na čerstvý vzduch a udržujte je v klidu.  
Okamžitě zavolejte lékaře. 
V případě bezvědomí je uložte do stabilizované polohy jako přípravu na převoz. 
Při styku s kůží: 
Umyjte pečlivě kontaminovanou pokožku vodou s mýdlem. 
Při zasažení očí: 
Několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 
Při požití: 
Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Okamžitě zavolejte lékaře. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Příznaky se mohou objevit až několik hodin po expozici, což je důvod, proč je lékařský 
dohled nezbytný po dobu nejméně 48 hodin. 
Mezi příznaky patří tvorba methemoglobinu, která může vést ke vzniku plicního edému 
s latencí až 48 hodin od požití.  
Při časté inhalaci u mužů může vést nejen k erektilní dysfunkci, ale až k impotenci. 
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Informace pro lékaře: 
Předejít plicnímu edému lze pouze inhalací kortizonu (záleží na typu léčiva 5 – 10 
inhalací).  
Pacient by měl být pod lékařským dohledem alespoň 72-96 hodin. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Žádné další informace nejsou k dispozici. 
 

 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: Výrobek nelze vzhledem k jeho výbušinářským vlastnostem hasit. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi: 

Oxidy dusíku (NOx) Oxid uhelnatý (CO) Plyny (NH3) amoniaku 

Pokud je výrobek přímo vystaven ohni: Riziko exploze – nehasit. Varujte ostatní a 
evakuujte prostor alespoň 300 m od požáru. 

Pokud výrobek není přímo vystaven ohni: Pokud se výrobek nachází poblíž místa 
požáru, umístěte jej z jeho dosahu. Nesmí dojít ke styku s rozšiřujícím se ohněm. 

5.3 Pokyny pro hasiče: 

Ochranné prostředky: 
Použijte individuální dýchací přístroj.  
Použijte ochranný oděv. 
Další informace: 
Kontaminovanou vodu oddělte od vody na hašení. Nesmí přijít do styku s kanalizací. 
Ohlaste riziko výbuchu! 
 

 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 

Uchovávejte mimo zdroje vznícení. 
Všechny osoby, jejichž přítomnost není zapotřebí, odveďte z postižené oblasti. 
Zabraňte styku s kůží, oděvem a očima. Odveďte osoby z postižené oblasti. 
Použijte ochranné prostředky. Osoby bez ochranných prostředků držte dál. 
Zamezte nárazu nebo tření. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  

Nejsou vyžadována žádná speciální opatření.  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Zajistěte odpovídající vyvětrání 
Ohlaste riziko výbuchu! 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: 
Viz Oddíl 7 Pokyny pro zacházení a skladování. 
Viz Oddíl 8 Kontrola expozice a ochrana osob. 
Viz Oddíl 13 informace o zneškodňování. 
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 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 

Zacházejte opatrně. Zamezte otřesům, tření a nárazům. Uchovávejte nádoby pevně 
uzavřeny. Chránit před teplem a slunečním záření. 
Zajistěte dobrou ventilaci/odsávání vzduchu na pracovišti. 
Otevírejte a zacházejte s nádobami opatrně. 
Informace k ochraně před výbuchy a ohněm: 
Hasicí přístroje k dispozici. 
Držte zdroje vznícení z dosahu – Nekouřit. 
Chraňte před teplem. 
Zabraňte otřesům a tření. 
Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří.  

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

Skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Pro skladování je vyžadováno povolení 
národního úřadu. 
Informace o skladování v jednom společném zařízení: Skladujte mimo oxidační činidla. 
Skladujte mimo redukční činidla. 
Další informace k podmínkám skladování: Skladujte nádoby v dobře odvětrané 
místnosti. Uchovávejte nádoby pevně uzavřeny. Chraňte je teplem a slunečním 
zářením. 
Doporučená skladovací teplota: Neskladujte pod 5 °C nebo ve více jak 30 °C.  

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Trhavina pro průmyslové použití 

 

 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry: 

Komponenty s omezenými hodnotami, které vyžadují dohled na pracovišti: 
Výrobek neobsahuje žádné množství látek s kritickými hodnotami, které by musely být 
na pracovišti pod dohledem.  
Další informace: Dokumenty byly platné během vytváření a byly použity jako podklad. 

 

8.2 Omezování expozice:  

Osobní ochranné prostředky 
Obecná ochranná a hygienická opatření 
Během zacházení s chemikáliemi se řiďte obvyklými preventivními opatřeními. 
Uchovávejte je mimo dosah potravin, tekutin a krmiv. 
Okamžitě odstraňte všechno špinavé a kontaminované oblečení. 
Před přestávkou a po práci si umyjte ruce. 
Nevdechujte plyny / páry / aerosoly. 
Nevdechujte prach / kouř / mlhy. 
Zabraňte styku s očima a s kůží. 
Během práce nejezte, nepijte a nekuřte.  
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Dýchací přístroj: 
Pokud je místnost dobře odvětrávána, není přístroj nezbytný. 
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem. Při intenzívním 
nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  
Ochrana rukou: 
Ochranné rukavice. 
Materiál rukavic musí být odolný vůči oděru, látce, přípravě výrobku.  
Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny testy, není žádné doporučení pro materiál 
rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs. 
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.  
Není potřeba při manipulaci se zabalenými výrobky. V případě přímého kontaktu 
s trhavinovou masou použijte rukavice. 
Materiál rukavic: Nitrilkaučuk, NBR Neoprenové rukavice 
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se 
liší podle výrobce. Jelikož je výrobek připravován z několika látek, nelze odolnost 
materiálu rukavic vypočítat dopředu, a proto musí být odzkoušeny před použitím.  
Doba průniku materiálem rukavic: 
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem 
ochranných rukavic.  
Ochrana očí: Ochranné brýle 
Ochrana těla: Ochranný pracovní oděv 

 

 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Vzhled: Tuhá látka v plastových kazetách. 

Zápach: Bez zápachu 

Prahová hodnota zápachu: Není relevatní 

pH: Není relevatní 

Bod tání/bod tuhnutí: Není relevatní 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Není relevatní 

Bod vzplanutí: Není relevatní 

Rychlost odpařování: Není relevatní 

Hořlavost (pevné látky, plyny): - 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 
nebo výbušnosti: 

Není relevatní 

Tlak páry: Není relevatní 

Hustota páry: Není relevatní 

Relativní hustota při 20 °C: 1,3 g.cm-3 

Rozpustnost: Rozpustný ve vodě 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Není relevatní 

Teplota samovznícení: Výrobek není samovznítitelný. 

Teplota rozkladu: > 170 °C 

Viskozita: Není relevatní 

Výbušné vlastnosti: Výrobek je výbušný. 

Oxidační vlastnosti: Není relevatní 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Strana 7/10 
 

HYDROMITE 1 
Datum vydání: 19. 8. 2015 

Datum revize: 3. 2. 2016 

 
 

 
 

 

9.2 Další informace: Nejsou uvedeny. 

 

 STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Hrozí riziko výbuchu nárazem, třením, ohněm nebo jiným zdrojem 
vznícení.  

10.2 Chemická stabilita: Výrobek je chemický stabilní při dodržení doporučeného způsobu 
použití. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Tepelný rozklad začíná při 170 °C. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhněte se teplu, plamenům, jiskrám, otřesům, 
tření. 

10.5 Neslučitelné materiály: Kyseliny, alkalické (louhy). Zabraňte kontaminaci s jinými 
chemikáliemi/látkami zvláště se sloučeninami obsahující chlorid, měď, mosaz mezi 
jinými i měděné slitiny, chrom a zinek.  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý a oxid uhličitý, 
amoniak 

 

 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích:  
Akutní toxicita: 
Základní dráždivý účinek: 
- na kůži: dráždí kůži a sliznice 
- na oči: dráždivý účinek 
- senzibilita: žádné senzibilizační účinky nejsou známy 
- další toxikologické informace: 
Výrobek představuje následující nebezpečí podle postupu pro výpočet dle Obecné zásady 
klasifikace přípravků v EU: 
Škodlivé 
Dráždivé 
 

 EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita: 
Akutní toxicita pro vodní organismy: Žádné další informace nejsou k dispozici  

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Snadno rozložitelný. 

12.3 Bioakumulační potenciál: Žádné další informace nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě: Žádné další informace nejsou k dispozici. 
 

Ekotoxické účinky: 
Dusičnan amonný (CAS 6484-52-2) 
Vodní organismy: LD50/96 h 10 - 100 ppm 
- na rybu 800 mg / l usmrcující za 3.9 hod. 
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Dusičnan sodný (CAS 7631-99-4) 
- toxicita pro ryby: LC50> 1000 mg/l 96 h 
- toxicita pro perloočky: LC50> 1000 mg/l 24 h 
 
Další ekologické informace: 
Všeobecná upozornění: 
Třída ohrožení vody 1 (německé nařízení) : vodě mírně nebezpečný. 
Nedovolte nerozředěnému výrobku nebo většímu množství výrobku přijít do styku 
s podzemní vodou, vodním tokem nebo s kanalizací. 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Výsledky posouzení PBT a vPvB: Směs nesplňuje 
kritéria pro zařazení mezi látky a směsi PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Žádné další informace nejsou k dispozici. 

 

 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady: 
Doporučení: 
S odpady musí být zacházeno podle platných předpisů. 

Evropský katalog odpadů 
Likvidační kódy evropského seznamu odpadů záleží na zemi původu odpadu. Tento 
výrobek lze využít v několika odvětvích průmyslu. Proto nemůže být přesný likvidační kód 
určen. Likvidační kód by měl být určen ve shodě s likvidátorem nebo kompetentním úřadem.  
Znečištěná balení: 
Doporučený čisticí prostředek: Voda, případně s přísadami čisticích prostředků. 

 

 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Výrobek je nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o 
přepravě. 

14.1 UN číslo UN 0241 

14.2 
Oficiální (OSN) pojmenování pro 
přepravu 

Sprengstoff, Typ E 

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu 1 

 Bezpečnostní značka 

 

14.4 Obalová skupina Neuvedeno 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Není 

14.6 
Zvláštní bezpečnostní opatření pro 
uživatele 

EMS číslo: F-A,S-Q 
Omezení průjezdu tunelem: B1000C 

14.7 
Hromadná přeprava podle přílohy II 
úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Neaplikovatelné. 
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 INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi:  
Třída ohrožení vody: Třída ohrožení vody 1: vodě mírně nebezpečný. 

 

15.2  Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo 
provedeno. 

 

 DALŠÍ INFORMACE 

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností 
produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. 

 
Standardní věty o nebezpečnosti 
H272 Může zesílit požár; oxidant.  
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
 
R22 Zdraví škodlivý při požití. 
R36 Dráždí oči. 
R36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 
R9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. 
 
Doporučení omezení použití 
Zacházení s trhavinami je dovoleno pouze osobám s příslušným povolením 

 

Instituce vydávající MSDS: Labor Austin Powder 
 
Zkratky a akronymy: 
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par 
 Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
 angerous Goods by Road) 
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA International Air Transport Association 
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: 
 European List of Notified Chemical Substances 
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
Expl. 1.1 Explosives, Division 1.1 
Ox. Sol. 1 Oxidising Solids, Hazard Category 1 
Ox. Sol. 2 Oxidising Solids, Hazard Category 2 
Acute Tox. 4 Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
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HYDROMITE 1 
Datum vydání: 19. 8. 2015 

Datum revize: 3. 2. 2016 

 
 

 
 

 

Eye Irrit. 2 Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
STOT SE 3 Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 


