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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), změněného 2015/830/EU 
 
 
ODSTAVEC 1: OZNAČENÍ LÁTKY RESPEKTIVE SMĚSI A PODNIKU 
 
1.1 Identifikátor produktu 
Obchodní název: 
Varná sůl / NaCl / solné tablety z varné soli 
Varná jedlá sůl  
Průmyslová sůl 
Sůl do myček 
Regenerační kamenná sůl / bloky regenerační soli 
Sůl pro dobytek 
Úlomky přírodní soli (solný krystal) 
Solné lizy 
 
1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, od nichž se zrazuje 
Použití látky/směsi: 
Určité/á použití: 
Měkčení vody, výroba potravin 
 
1.3 Podrobnosti o dodavateli, který poskytuje bezpečnostní list 
Firma: 
Ralinger Salz Handels-GmbH 
Europa-Allee 8 
54343 Föhren 
Německo 
 
Telefon: +49 6502 9393 0 
Fax:       +49 6502 9393 0 
E-mailová adresa: sdb@ralinger-salz.de 
 
1.4 Číslo pro nouzové volání: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 
128 08  Praha 2, tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 
 
 
ODSTAVEC 2: MOŽNÁ NEBEZPEČÍ 
 
2.1 Zařazení látky nebo směsi 
Zařazení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 
Není nebezpečná látka nebo směs. 
 
2.2 Prvky označení  
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 
Není nebezpečná látka nebo směs. 
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2.3 Ostatní nebezpečí 
 
Nejsou k dispozici žádné další údaje. 
 
Zjišťování vlastností PBT a vPvB: Není klasifikována jako PBT nebo vPvB 
Tato látka/směs neobsahuje žádné složky v koncentracích 0,1 % nebo vyšších, které jsou zařazené buď 
jako perzistentní, biologicky akumulovatelné a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi biologicky 
akumulovatelné (vPvB). 
 
 
ODSTAVEC 3: SLOŽENÍ/ÚDAJE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky 
 
Poznámky: Žádné přísady podle kritérií nařízení (ES) č. 1907/2006 (příloha II). 
 
REACH - seznam obavy vzbuzujících látek přicházejících v úvahu pro schválení (článek 59). 
Stav: Nelze aplikovat 
 
Není nebezpečná látka 
 
Chemické označení: Chlorid sodný 
Č. CAS: 7647-14-5 
Č. ES: 231-598-3 
Č. REACH:  
Koncentrace [%]: <=100 
 
 
ODSTAVEC 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
 
4.1 Popis opatření první pomoci 
Obecné pokyny: Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření první pomoci. 
Po vdechnutí: Přiveďte na čerstvý vzduch. 
Po kontaktu s pokožkou: Opláchněte vodou. 
Po kontaktu s očima: 
Vypláchněte velkým množstvím vody. 
Odstraňte kontaktní čočky. 
Chraňte nezraněné oko. 
Při vyplachování mějte oko široce otevřené. 
Při trvajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře. 
 
Po požití: 
Vypláchněte ústa a zapijte velkým množstvím vody. 
Nikdy nic nevlévejte do úst osobě v bezvědomí. 
Při trvajících obtížích vyhledejte lékaře. 
 
4.2 nejdůležitější akutní a opožděně se vyskytující příznaky a účinky 
Příznaky: Nejsou dostupné žádné informace. 
 
4.3 Upozornění na okamžitou lékařskou pomoc nebo speciální ošetření 
Ošetření: Symptomatické ošetření. 
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ODSTAVEC 5: OPATŘENÍ K LIKVIDACI POŽÁRU 
 
5.1 Hasicí prostředky 
Vhodné hasicí prostředky: Produkt samotný nehoří. 
Hasicí opatření vylaďte podle okolí. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečí vycházející z látky nebo směsi 
Zvláštní nebezpečí při likvidaci požáru: V případě požáru mohou vznikat následující nebezpečné produkty 
rozpadu: 
Nebezpečí specifická z hlediska chemikálií: Chlor 
 
5.3 Pokyny pro likvidací požáru 
Zvláštní ochranné prostředky pro likvidaci požáru: V případě požáru noste ochranný dýchací přístroj 
nezávislý na okolním vzduchu. 
 
Další informace: Obvyklá opatření při požárech s chemikáliemi. 
 
 
ODSTAVEC 6: OPATŘENÍ PŘI NEÚMYSLNÉM UVOLNĚNÍ 
 
6.1 Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a postupy uplatňované v případech nouze 
Osobní preventivní opatření: Zabraňte tvorbě prachu. 
 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte pokud možno vniknutí materiálu do kanalizace nebo do 
vodních toků. 
 
6.3 Metody a materiál pro zachycení a čištění 
Postupy čištění / metody k zahrazení: Zachytávejte bez tvorby prachu a uskladňujte bez tvorby prachu. 
Smeťte a nameťte na lopatku. 
Pro likvidaci vložte do vhodných a uzavřených nádob. 
Vyplachovací vodu je třeba zlikvidovat v souladu s místními a národními úředními předpisy. 
 
6.4 Odkaz na jiné odstavce 
Dodatečné pokyny: Osobní ochranné prostředky viz pod odstavcem 8. 
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ODSTAVEC 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1 Ochranná opatření pro bezpečnou manipulaci 
Pokyny k bezpečné manipulaci: Osobní ochranné prostředky viz pod odstavcem 8. 
Zabraňte tvorbě prachu. 
Nejsou potřebné žádné zvláštní pokyny k manipulaci. 
 
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu: Tento produkt není hořlavý. 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování za zohlednění nesnášenlivostí 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladujte při relativní vlhkosti < 75%. 
Skladujte v originálních nádobách při pokojové teplotě. Udržujte nádoby těsně uzavřené. 
 
Pokyny pro společné skladování: Žádná zvláštní omezení pro  
společné skladování s jinými produkty. 
 
Třída skladování (LGK): Nehořlavé pevné látky 
 
Ostatní údaje:  Žádný rozklad při skladování a používání v souladu s určením. 
 
7.3 Specifická koncová použití 
Určité/á použití: Nejsou k dispozici žádné další údaje. 
 
 
ODSTAVEC 8: OMEZENÍ A SLEDOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 
8.1 Sledované parametry složek se sledovanými mezními hodnotami vztahujícími se k pracovišti 
 
Obsažené 
látky 

Č. CAS Hodnota Sledované 
parametry 

Stav Podklad Durh expozice 

Prach  AGW 10 mg/m3 02.04.2014 DE TRGS 
900 

Vdechnutelná 
frakce 

 Další 
informace: 

AGS: Výbor pro nebezpečné látky 
DFG: Senátní komise pro kontrolu zdraví škodlivých pracovních látek 
DFG (komise MAK) 

Prach  AGW 1,25 mg/m3 02.04.2014 DE TRGS 
900 

Frakce 
procházející 
plicními sklípky 

 Další 
informace: 

AGS: Výbor pro nebezpečné látky 
DFG: Senátní komise pro kontrolu zdraví škodlivých pracovních látek 
DFG (komise MAK) 

Prach  TWA 6 mg/m3  DE TRGS 
900 

Celkový prach 

 
ACGIH:  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
AGW:  Mezní hodnota pro pracoviště 
BEI:  Biological Exposure Index 
MAC:  Maximum Allowable Concentration 
NIOSH:  National Institute for Occupational Safety and Health 
OEL:   OEL: Mezní hodnoty expozice způsobené povoláním. 
STEL:  Krátkodobá mezní hodnota 
TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky 
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TWA:  Časově vážená střední hodnota 
 
8.2 Omezení a sledování expozice 
 
Technická kontrolní opatření 
Při tvorbě prachu zajistěte vhodné odvětrávání. Osobní ochranné prostředky 
Ochrana dýchacích cest: 
Normálně není potřebná žádná osobní ochrana dýchacích cest. Při tvorbě prachu nebo aerosolu použijte 
ochranu dýchacích cest s uznávaným typem filtru. 
Polomaska s filtrem částic P2 (DIN EN 143) 
 
Ochrana rukou: Při delším nebo opakovaném kontaktu noste rukavice. 
Ochranné rukavice podle EN 374. 
 
Ochrana očí: Těsně obepínající ochranné brýle 
 
Ochrana pokožky a těla: Ochranný oděv 
 
Hygienická opatření: Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. 
Před přestávkami a při ukončení práce si omyjte ruce. 
 
Omezení a sledování expozice životního prostředí: 
Obecné pokyny: Zabraňte pokud možno vniknutí materiálu do kanalizace nebo do vodních toků. 
 
 
ODSTAVEC 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1 Údaje o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled 
Tvar: krystalický 
Barva: bílá 
Zápach: bez zápachu 
Čichový práh: Nelze aplikovat 
 
 
Bezpečnostně relevantní údaje 
Hodnota pH: 7,5 při 18 ° C 
Bod tání: 801 °C 
Bod varu: 1465 °C 
Bod vznícení: Nelze aplikovat 
Rychlost odpařování: Nelze aplikovat 
Zápalnost (pevný, plynný): Tento produkt není hořlavý. 
Zápalnost 
(kapaliny): Nelze aplikovat 
Dolní mez výbušnosti: Nelze aplikovat 
Horní mez výbušnosti: Nelze aplikovat 
Tlak páry: Nelze aplikovat 
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Relativní hustota páry: Nelze aplikovat 
Hustota: 2165 kg/m3 při 20 °C 
Relativní hustota: 2,165 při 20 °C 
Sypná hustota: 1100 kg/m3 
Rozpustnost ve vodě: 310 g/l při 18 °C rozpustných 
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: Nejsou k dispozici žádné údaje 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: -3 
Teplota samovznícení: Nelze aplikovat 
Teplota rozkladu: Nelze aplikovat 
Viskozita, dynamická: Nelze aplikovat 
Viskozita, kinematická: Nelze aplikovat 
Výbušné vlastnosti: Nevýbušný 
Oxidační vlastnosti: Nelze aplikovat 
 
9.2 Ostatní údaje 
Tento bezpečnostní list obsahuje pouze bezpečnostně relevantní údaje a nenahrazuje informace o 
produktu nebo specifikaci produktu. 
 
ODSTAVEC 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita 
Stabilní za normálních podmínek. 
10.2 Chemická stabilita 
Stabilní za uvedených podmínek skladování. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Nejsou známy žádné nebezpečné reakce při zacházení v souladu s určením. 
10.4 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat 
Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné nejsou známy. 
10.5 Nesnášenlivé materiály 
Látky, kterých je třeba se vyvarovat: Žádné nejsou známy. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nebezpečné produkty rozkladu: V případě požáru mohou vznikat následující nebezpečné produkty 
rozpadu: Chlor, oxid sodný 
Tepelný rozklad: Nelze aplikovat 
 
 
ODSTAVEC 11: TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE 
 
11.1 Údaje o toxikologických účincích 
Informace o produktu: 
Další informace: Podle našich zkušeností a nám poskytnutých informací nemá produkt žádné zdraví 
škodlivé účinky, používá-li se a je-li s ním nakládáno, jak je uvedeno. 
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ODSTAVEC 12: ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 
Informace o produktu: 
Posouzení ekologické toxicity 
Ostatní ekologické pokyny: Žádné nejsou známy. 
 
12.1 Výsledek testu toxicity 
Toxicita pro ryby: Produkt neobsahuje žádné látky, na které je pohlíženo jako na škodlivé nebo toxické pro 
vodní živočichy. 
 
12.2 Perzistence a odbouratelnost 
Informace o produktu: 
Biologická odbouratelnost: Nelze aplikovat 
Obsažené látky: Nejsou dostupné žádné informace. 
 
12.3 Potenciál bioakumulace 
Informace o produktu: 
Bioakumulace: Žádná bioakumulace. 
Obsažené látky: Nejsou dostupné žádné informace. 
 
12.4 Mobilita v půdě 
Informace o produktu: 
Mobilita: Médium: Půda 
Nejsou k dispozici žádné údaje 
Obsažené látky: Nejsou dostupné žádné informace. 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Informace o produktu: 
Zjišťování vlastností PBT a vPvB: Není klasifikována jako PBT nebo vPvB 
Tato látka/směs neobsahuje žádné složky v koncentracích 0,1 % nebo vyšších, které jsou zařazené buď 
jako perzistentní, biologicky akumulovatelné a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi biologicky 
akumulovatelné (vPvB). 
Obsažené látky: Nejsou dostupné žádné informace. 
 
12.6 Jiné škodlivé účinky 
Informace o produktu: 
Biochemická spotřeba kyslíku (BSB): Nelze aplikovat 
Obsažené látky: Nejsou dostupné žádné informace 
 
 
ODSTAVEC 13: POKYNY K LIKVIDACI 
 
13.1 Postup nakládání s odpadem 
Produkt: 
Nesypte odpady do výlevky. 
Neznečisťujte stojaté nebo tekoucí vodní zdroje chemikáliemi nebo obalovým materiálem. 
Obsah/nádoby likvidujte v souladu s místními předpisy. 
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Znečištěné obaly: 
Vyprázdněte zbytky. 
Prázdné nádoby odevzdejte v uznávaném zařízení pro likvidaci odpadů za účelem recyklace nebo 
likvidace. 
Obsah/nádoby likvidujte v souladu s místními předpisy. 
 
 
ODSTAVEC 14: ÚDAJE K PŘEPRAVĚ 
 
14.1 Číslo UN 
Není zařazeno jako nebezpečné zboží 
14.2 Řádné přepravní označení UN 
Není zařazeno jako nebezpečné zboží 
14.3 Třídy nebezpečí pro přepravu 
Není zařazeno jako nebezpečné zboží 
14.4 Obalová skupina 
Není zařazeno jako nebezpečné zboží 
14.5 Nebezpečí pro životní prostředí 
Není zařazeno jako nebezpečné zboží 
14.6 Zvláštní preventivní opatření pro uživatele 
Nelze aplikovat 
14.7 Doprava hromadného nákladu podle přílohy II dohody MARPOL 73/78 a podle kódu IBC 
Netýká se produktu ve stavu při dodání. 
 
 
ODSTAVEC 15: PRÁVNÍ PŘEDPISY 
 
15.1 Předpisy pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy pro látku 
nebo směs 
 
Nařízení pro havárie: 
Směrnice Seveso 
SEVESO II 
Nelze aplikovat 
 
Třída ohrožení vody: WGK 1 slabě ohrožující vodu 
TA vzduch: 
Celkový prach: Nelze aplikovat 
Prachové anorganické látky: Nelze aplikovat 
Parní nebo plynné anorganické látky: Nelze aplikovat 
Organické látky: Nelze aplikovat 
Karcinogenní látky: Nelze aplikovat 
Měnící genotyp: Nelze aplikovat 
Reprodukčně toxické: Nelze aplikovat 
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Stav registrace 
CH INV : ANO. Tato formulace obsahuje látky, které jsou zapsané na švýcarském seznamu 
TSCA : ANO. Všechny chemické látky v tomto produktu jsou buď zaznamenané ve stavovém seznamu 
TSCA nebo jsou příslušně ze stavového seznamu TSCA uvolněné. 
DSL: ANO. Všechny složky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu DSL 
AICS: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
NZIoC: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
ENCS: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
ISHL: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
KECI: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
PICCS: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
IECSC: ANO. Je na seznamu nebo splňuje jeho předpoklady 
 
Pro vysvětlení zkratky viz kapitola 16. 
 
Další informace 
Tento produkt je látka ve smyslu zákona o chemikáliích. 
 
15.2 Posouzení bezpečnosti látky 
Informace o produktu: Posouzení bezpečnosti látky (Chemical Safety Assessment) není pro tuto látku 
potřebné. 
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ODSTAVEC 16: OSTATNÍ ÚDAJE 
 
Úplný text jiných zkratek 
ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách; 
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AICS - Australský seznam 
chemických látek; ASTM - Americká společnost pro zkoušení materiálu; bw - tělesná hmotnost; CLP - 
nařízení o zařazení, označení a balení látek, nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - karcinogenní, mutagenní 
nebo reprodukční toxická látka; DIN - norma Německého institutu pro normalizaci; DSL - seznam 
tuzemských látek (Kanada); ECHA - Evropský úřad pro chemikálie; EC-Number - číslo Evropského 
společenství; ECx - koncentrace spojená s reakcí x %; ELx - poměr naložený spojený s reakcí x %; EmS - 
plán pro případ nouze; ENCS - existující a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - koncentrace spojená s 
rychlostí růstu x %; GHS - globální harmonizovaný systém; GLP - dobrá laboratorní praxe; IARC - 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní svaz leteckých dopravců; IBC - 
Mezinárodní kodex pro stavbu a vybavení lodí pro dopravu nebezpečných chemikálií jako hromadného 
nákladu; IC50 - poloviční maximální koncentrace inhibitoru; ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví; IECSC - seznam v Číně přítomných Chemických látek; IMDG kodex – Mezinárodní námořní 
kodex pro přepravu nebezpečných věcí; IMO - Mezinárodní námořní organizace; ISHL - zákon o 
bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; 
KECI - seznam v Koreje přítomných chemikálií; LC50 - smrtelná koncentrace pro 50 % pokusné populace; 
LD50 - smrtelná dávka pro 50 % pokusné populace (střední smrtelná dávka); MARPOL - 
Mezinárodněprávní ochrana moří před znečišťováním z plavidel; n.o.s. - není jinak uvedeno; NO(A)EC - 
koncentrace, při které není patrný žádný (škodlivý) účinek; NO(A)EL - dávka, při které není patrný žádný 
(škodlivý) účinek; NOELR - žádná pozorovatelná úroveň účinku; NZIoC - novozélandský seznam 
chemikálií; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Kancelář pro chemickou 
bezpečnost a zabraňování znečištění (OSCPP); PBT - perzistentní, biologicky akumulovatelné a toxické 
látky; PICCS - seznam chemikálií a chemických látek přítomných na Filipínách; (Q)SAR - (kvantitativní) 
vztah struktury a účinku; REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady ohledně 
registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemikálií; RID - předpis pro mezinárodní železniční 
dopravu nebezpečných věcí; SADT - teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - bezpečnostní list; 
TCSI - seznam chemických látek přítomných na Tchai-wanu; TRGS - technická pravidla pro nebezpečné 
látky; TSCA - zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Spojené národy; vPvB - velmi 
perzistentní a velmi biologicky akumulovatelné 
 
Další informace 
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle nejlepšího vědomí našim poznatkům v okamžiku 
přepracování. Informace vám mají poskytnout opěrné body pro bezpečné zacházení s produktem 
uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracovávání, přepravě a likvidaci. Údaje nejsou 
přenosné na jiné produkty. Pokud se produkt uvedený v tomto bezpečnostním listu přimíchává, smíchává 
nebo zpracovává s jinými materiály nebo je podroben zpracování, nelze údaje v tomto bezpečnostním 
listu, pokud z něj výslovně nevyplývá něco jiného, přenést na zhotovený nový materiál. 
 
Föhren, 17. dubna 2018 
 
pod. Dr. Christian Lamp 
 


