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1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku  

1.1 Identifikace výrobku  

Obchodní název   : COMPO BIO Trávníkové hnojivo Mech ne děkuji 

1.2 Použití látky nebo směsi : Hnojivo  

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:  

Firma : COMPO GmbH  

   Gildenstraße 38  

   D-48157 Münster  

  

Telefon : +49 (0)251/3277-0  

Fax   : +49 (0)251/326225  

E-mailová adresa   : info@compo.de  

  

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Kontaktní adresa v nouzových případech :  Toxikologické informační středisko (TIS) - 

    Klinika nemocí z povolání 

    Na Bojišti 1  

   128 08 Praha 2  

Telefon nepřetržitě : 224 919 293  

   224 915 402  

 

2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  

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

Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnice ES 1272/2008 

 

2.2 Prvky označení  

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

Údaje o nebezpečnosti : Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnice ES 

1272/2008 

                              

2.3 Další rizika  

Nejsou známa 

 

3. Složení/ informace o složkách  

 

3.2 Směsi  

Nebezpečné složky 

Chemický název CAS-No. 

EC-No. 

Klasifikace 

(Nařízení ES 

Koncentrace 

(%) 
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Registrační 

číslo 

1272/2008) 

Síran železnatý 7720-78-7  

231-753-5  

01-2119513203-57-

XXXX  

Akutní tox. 4; H302 

Podráždění očí 2; H319 

Senz. kůže 2; H315 

 

>= 5 - < 10  

Pro vysvětlení zkratek viz bod 16. 

 

 

 

  

4. Pokyny pro první pomoc  

4.1 Popis první pomoci  

Při vdechnutí   : Vyjděte na čistý vzduch.  

 Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.  

  

Při styku s kůží   : Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. 

  Kontaminovaný oděv ihned svlékněte. Při  

  přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. 

  

Při styku s očima   : Ihned pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody. 

 Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.  

  

Při požití   : Vyplachujte ústa vodou a po té vypijte velké množství 

 vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. 

  

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Symptomy   : Nejsou známy.  

  

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Ošetření   : Žádné informace nejsou k dispozici.  

  

5. Opatření pro zdolávání požáru  

5.1 Hasiva  

Vhodná hasiva  :  Vodní spray 

 Hasicí prášek 

 Hasicí pěna.  

 

Nevhodná hasiva:  Silná proud vody. 
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5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Specifická nebezpečí  Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů 

 a par. 

 Oxid uhličitý (CO2) 

 oxid uhelnatý (CO)  

5.3 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče  

 : Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Ochranný 

 oděv  

Další informace   : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace 

  

6. Opatření v případě náhodného úniku  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

Opatření na ochranu osob   : Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. 

 Používejte osobní ochranné pomůcky. 

 Větrejte prostory. 

  

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí  

Opatření na ochranu životního  : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo 

prostředí  kanalizace.  

  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Čistící postupy   : Zameťte nebo odsajte uniknuvší materiál a přeneste do 

 vhodného kontejneru k likvidaci. 

  

6.4 Odkaz na jiné oddíly  

Osobní ochrana viz oddíl 8.  

  

7. Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Pracujte jen při dostatečném větrání / 

 osobní ochrana. 

 Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a 

 oblečením.  

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Žádná zvláštní opatření 

 

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

Požadavky na skladovací prostory 

a kontejnery  : Výrobek skladujte v chladu a na suchých dobře 

větraných  místech, chráněných před přímým sluncem, v 
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 dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a 

 zápalných zdrojů při teplotách 6 °C - 35 °C v 

 neporušených obalech odděleně od ostatních 

 hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních 

 prostředků i obalů od zmíněných přípravků.  

 Uchovávejte  mimo  dosah  dětí. Při skladování 

 na volno nemíchejte s jinými hnojivy. Skladujte 

 v dostatečné vzdálenosti od jiných látek. Chránit 

 před horkem. Chraňte před kontaminací. Chraňte 

 před vlhkostí. 

  

7.3 Specifické /specifická použití  : Před použitím si vždy přečtěte údaje na štítku a 

 informace o výrobku.  

  

8. Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky  

8.1 Limitní hodnoty expozice   

Hodnota DNEL v souladu s nařízením (ES) 1907/2006: 

 

Název látky Oblast použití typ  expozice Potenciální účinky na 

zdraví 

Hodnota 

     

Síran 

železnatý 

Pracovníci Styk s kůží Akutní účinky, 

systémové účinky 

2,8 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 

 Pracovníci Inhalace Akutní účinky, 

systémové účinky 

9,9 mg/kg 

 Pracovníci Styk s kůží Chronické účinky, 

systémové účinky 

2,8 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 

 Pracovníci Inhalace Chronické účinky, 

systémové účinky 

9,9 mg/kg 

 Spotřebitelé požití Akutní účinky, 

systémové účinky 

1,4 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 

 Spotřebitelé Styk s kůží Akutní účinky, 

systémové účinky 

1,4 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 

 Spotřebitelé požití Akutní účinky, 

systémové účinky 

2,5 mg/m3 

 Spotřebitelé požití Chronické účinky, 

systémové účinky 

1,4 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 
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 Spotřebitelé Styk s kůží Chronické účinky, 

systémové účinky 

1,4 mg/kg 

Pozn.: Doba expozice 24 h 

 Spotřebitelé Inhalace Chronické účinky, 

systémové účinky 

2,5 mg/kg 

 

Hodnota PNEC v souladu s nařízením (ES) 1907/2006: 

Název látky Složka životního prostředí Hodnota 

Síran železnatý voda  

Pozn.: Tento výrobek nemá žádné známé ekotoxikologické účinky. 

 Chování v čistírnách odpadních vod 2483 mg/l 

 Sediment v čerstvé vodě 246000 mg/kg 

 Sediment v mořské vodě 246000 mg/kg 

 Půda 276000 mg/kg 

 

 

8.2 Omezování expozice  

Technická opatření 

Zajistěte dostatečné větrání. 

Osobní ochranné prostředky  

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

 hodnoty pro expozici, musí používat vhodné 

 certifikované respirátory. 

Ochrana rukou   : Chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374) 

Ochrana očí   : Používejte vhodné ochranné brýle / obličejový štít  

Ochrana kůže  : Ochranný oblek  

Hygienická opatření   : Před přestávkami a na konci práce si umyjte 

 ruce a/nebo obličej. Nejezte, nepijte a nekuřte při 

 používání.  

Ochranná opatření : Manipulujte v souladu s hygienickými zásadami  

  a bezpečnostní předpisy. 

  

Omezování expozice životního prostředí  

Všeobecné pokyny   : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo 

 kanalizace.   

  

9. Fyzikální a chemické vlastnosti  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Vzhled   : granulát  

Barva   : hnědá  

Zápach   : bez zápachu  
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Bod vzniku zápachu : není dostupné 

pH  : není dostupné  

Bod tání / rozsah : Neuplatňuje se 

Bod varu / rozmezí bodu varu : Neuplatňuje se 

Bod vzplanutí : Neuplatňuje se 

Rychlost odpařování : Neuplatňuje se 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Tento výrobek není hořlavý. 

Dolní mez výbušnosti : Neuplatňuje se 

Horní mez výbušnosti : Neuplatňuje se 

Tenze par : Neuplatňuje se 

Relativní hustota par : Neuplatňuje se 

Relativní hustota : Neuplatňuje se 

Rozpustnost  

   Rozpustnost v jiných rozpoštědlech : rozpustný 

Rozdělovací koeficient: n- : data neudána 

oktanol / voda 

Teplota samovznícení : není samozápalný 

Teplota vznícení : Nevztahuje se 

Tepelný rozklad : Nedochází k rozkladu při skladování a 

 používání podle pokynů.  

Dynamická viskozita : Neuplatňuje se 

Viskozita Kinematická : Neuplatňuje se 

Výbušné vlastnosti : Není výbušný 

Oxidační vlastnosti : Není považován za oxidující látku 

 

9.2 Další informace  

Žádná dostupná data 

 

10. Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita  

Stabilní při skladování a používání podle pokynů.  

10.2 Chemická stabilita  

Nedochází k rozkladu při skladování a používání podle pokynů.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

Nebezpečné reakce   :  Chraňte před vlhkem. 

  

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat  

Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat  :  Chraňte před vlhkem. 

10.5 Neslučitelné materiály  
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Materiály, kterých je třeba se vyvarovat  :  silné zásadité prostředky a oxidační činidla. 

  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  

Žádné nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy. 

  

11. Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích  

Akutní toxicita 

Produkt 

Akutní orální toxicita   :  3.500 mg/kg 

 

Složky: 

Síran železnatý: 
Akutní orální toxicita   :  LD50: > 2.000 mg/kg, krysa, Zkušební 

 směrnice OECD 401 

 :  LD50: 657 – 4.390 mg/kg, krysa, metoda 

 výpočtem 

Akutní inhalační toxicita : Tato informace není dostupná 

Akutní dermální toxicita   :  LD50:> 1,992 mg / kg, krysa, přepočítaný 

 bodový odhad akutní toxicity 

 

Žíravost / dráždivost kůže: 

Složky: 

Síran železnatý: 
Metoda: směrnice OECD 404,  

Výsledek: Dráždí kůži  

Poznámky: Dráždí kůži a sliznice 

 

Vážné poškození očí/podráždění očí 

Složky: 

Síran železnatý: 
Metoda: směrnice OECD 405 

Výsledek: Dráždí oči 

 

Senzibilizace dýchacích cest 

Produkt 

Pozn.: Data nejsou k dispozici  

 

Složky: 

Síran železnatý: 
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Metoda: OECD TG 429 

Výsledek: Nezpůsobuje senzibilizaci u laboratorních zvířat. 

 

Karcinogenita 

Složky: 

Síran železnatý: 
Karcinogenní - Posouzení: Neprojevil kancerogenní, teratogenní nebo mutagenní účinky při 

pokusech na zvířatech. 

 

Reproduktivní toxicita 

Produkt 

Účinky na plodnost: Poznámky: žádná toxicita pro reprodukci 

 

STOT – jednorázová expozice 

Produkt : Informace není dostupná 

 

STOT - opakovaná expozice 

Produkt : Informace není dostupná 

 

Složky: 

Síran železnatý : žádný známý účinek 

 

Toxicita po opakovaných dávkách 

 

Složky: 

Síran železnatý 

Druh: krysa, 

NOAEL: 284 - 324 mg / kg,  

Způsob aplikace: orální 

Doba expozice: 90 d 

Tato informace je založena na o podobných látkách. 

 

 

Druh: krysa, orální,  

NOAEL: 100 mg / kg 

Způsob aplikace: orální 

oba expozice:  49 d 

 

Způsob aplikace: inhalací,  

Pozn.: Tato informace není k dispozici. 
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Způsob aplikace: dermální, 

Pozn.: Tato informace není k dispozici. 

 

 

 

 

12. Ekologické informace  

12.1 Toxicita  

Produkt: 

Toxicita pro ryby : Pozn.: Tato informace není k dispozici. 

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé  :  Pozn.: Tato informace není k dispozici. 

 

 

Složky: 

Síran železnatý: 

Posouzení ekotoxicity 

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Tento produkt nemá žádné známé eko-

 toxikologické účinky. 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost   

Složky: 

Síran železnatý: 
Biologická odbouratelnost   : Metody stanovení biologické odbouratelnosti 

 nejsou aplikovatelné pro anorganické látky. 

 

12.3 Bioakumulační potenciál  

Složky: 

Síran železnatý: 
Bioakumulace  : Bioakumulace je nepravděpodobná.  

12.4 Mobilita v půdě  

Složky: 

Síran železnatý: 
Distribuce mezi složkami životního prostředí: Médium: Půda, nehybný 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  

Složky: 

Síran železnatý: 

Hodnocení : Tato látka není považována za velmi 

 perzistentní ani velmi bioakumulativní (vPvB)., 

 Tato látka není považována za stálou, hromadící 

 se v organismu ani toxickou (PBT). 
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12.6 Jiné nepříznivé účinky  

Produkt: 

Dodatkové ekologické informace  :  Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo 

 kanalizace 

 

  

13. Pokyny pro odstraňování  

13.1 Metody nakládání s odpady  

Výrobek   :  Hnojivo 

    Likvidace podle pokynů místních orgánů 

  

Znečištěné obaly  :  Obaly, které nemohou být vyčištěny musí být 

 zlikvidovány stejným způsobem jako obsah. 

 Dodržujte národní a místní právní požadavky. 

 Vhodné čisticí prostředky 

 Voda 

  

14. Informace pro přepravu  

14.1 UN kód  

Bezpečné zboží  

 

14.2 Příslušný název UN pro zásilku  

Není regulováno jako nebezpečné zboží 

  

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  

 Není regulováno jako nebezpečné zboží 

  

14.4 Obalová skupina  

Není regulováno jako nebezpečné zboží 

  

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  

Není regulováno jako nebezpečné zboží 

  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

 Není relevantní   

  

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC   

Poznámky   :  Není relevantní  



 

Bezpečnostní list 

podle Nařízení ES č. 1907/2006 

 

COMPO BIO Trávníkové hnojivo Mech? Ne, děkuji! 

Verze: 1.0                Datum revize: 13.10.2016 

11/11   

  

15. Informace o předpisech  

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní 

předpisy týkající se látky nebo směsi  

Třída znečištění vod  

(Německo)  :  WGK 1 látka mírně ohrožující vody  

 

Jiné předpisy : TRGS 510 skladování nebezpečných látek v 

   přenosných nádobách 

 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí.  

  

16. Další informace  

Plné znění H-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3. 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H315  Dráždí kůži 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 

Plné znění dalších zkratek 

Acute Tox.  : Akutní toxicita 

Eye Irrit.  : Oční dráždivost 

Skin Irrit.  : Podráždění kůže 

 

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a 

přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro 

bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci 

a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo  specifikaci jakosti. Informace se 

vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v 

kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude 

jmenovitě uvedeno v textu.  

 

  

  

  


