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ODDÍL 1: Identifikace  a 

1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku :

Název výrobku : SEACTIV VITAL 

Kód výrobku : SAVITA2

Typ výrobku : Hnojivo

Skupina : Obchodní  výrobku

1.2.  použití látky nebo  a  použití

1.2.1. Relevantní  použití

Kategorie hlavního použití : Profesionální použití

Funkce nebo kategorie použití : Hnojiva

1.2.2.  použití

Nejsou k dispozici žádné  údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli  listu k 

1.4. Telefonní  pro naléhavé situace

Adresa Telefonní  pro 
naléhavé situace

Europe/Middle-

East/Africa

3E  +1-760-476-3961

(Access code : 333021)

(24/7)

ODDÍL 2: Identifikace 

2.1. Klasifikace látky nebo 

Klasifikace podle  (ES)  SDS EU > 2015: Podle  (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH  II)

Neklasifikováno

 vlivy na lidské zdraví a životní 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

2.2. Prvky 

 podle  (ES)  [CLP]

Není nutné nijak 

2.3. Další 

Tato  kritéria PBT  REACH,  XIII

Tato  kritéria vPvB  REACH,  XIII

 neobsahuje látky  na seznam zpracovaný v souladu s  odst.1  REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní 

systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v  Komise v 

 pravomoci (EU) 2017/2100 nebo  Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

Distributor
TIMAC Agro Czech s.r.o.

U Nákladového nádraží 3147/8a 

130 00 Praha 3, Strašnnice -  REPUBLIKA

T +420 602 541 016

sds@cz.timacagro.com - www.cz.timacagro.com

Výrobce
TIMAC Agro SAS

27 avenue Franklin Roosevelt 

35400 Saint-Malo - FRANCE 

T +33 2 99 20 65 20

info-fds@roullier.com - www.timacagro.fr
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužije se

3.2. 

Tato  neobsazuje žádné látky, které je  podle  3.2  II  REACH

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné : Necítíte-li se  vyhledejte  pomoc (pokud možno ukažte  etiketu z 

výrobku).
První pomoc  vdechnutí : V  náhodného vdechnutí  postiženého na  vzduch. 

 vyhledejte  pomoc.
První pomoc  kontaktu s :  ihned vyplachovat velkým množstvím vody.  nebo 

 vyhledejte  pomoc.
První pomoc  kontaktu s okem : Oplachujte  velkým množstvím vody, i pod  kontaktní 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  ve vyplachování. Pokud 
 vyhledejte 

První pomoc  požití :  požití  ústa vodou (pouze je-li postižený  Bez konzultace s 
 nevyvolávejte zvracení.  vyhledejte  pomoc.

4.2.  akutní a  symptomy a 

: viz oddíl(y): 2.1/2.3).

4.3. Pokyn týkající se okamžité  pomoci a zvláštního 

Aplikujte symptomatickou 

ODDÍL 5:  pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí : voda, oxid  (CO2), prášek a  K hašení okolního požáru používejte vhodná 
hasiva.

Nevhodná hasiva : Žádné nejsou známy.

5.2. Zvláštní  vyplývající z látky nebo 

 požáru :  Neoxidující materiál podle  ES.  plyny mohou urychlovat 
 jiných  látek.

 výbuchu : Nehrozí  riziko výbuchu.
V  požáru vznikají  rozkladné 

produkty

:  tepelném rozkladu vznikají: Oxidy síry. Oxidy uhlíku (CO, CO2). Oxidy draslíku. Oxidy 

 Oxidy dusíku.

5.3. Pokyny pro 

Protipožární :  _roctor.  všechny zdroje zapálení,  tak  bez rizika.

 pro hašení požáru :  a zachycujte hasicí tekutiny.
Ochrana  hašení požáru : Nezasahujte bez vhodných ochranných  Ochrana celého  EN 469. Nezávislý 

 dýchací 

Další informace :  pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních  O  vodního 
toku nebo kanalizace  množstvím výrobku musí být informovány 
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ODDÍL 6:  v  náhodného úniku

6.1.  na ochranu osob, ochranné  a nouzové postupy

Obecná : Evakuujte celou oblast.

6.1.1. Pro pracovníky  zasahujících v  nouze

Plány pro  nouze : Nevdechujte výpary. Evakuujte  pracovníky.  oblast. 
Prostory, kde se výrobek rozlil,  Zasahovat  pouze kvalifikovaní pracovníci 
vybavení vhodnými ochrannými 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v  nouze

Ochranné : Nezasahujte bez vhodných ochranných  Další informace viz oddíl 8: „Omezování 
expozice / osobní ochranné 

Plány pro  nouze : Prostory  Zastavte únik,  tak  bez rizika. Rozlitou látku 
a zachycujte.

6.2.  na ochranu životního 

 proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do  kanalizace,  o tom 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro 

Pro uchovávání : Rozlitou látku zachycujte pomocí hrází nebo  a  jejímu dalšímu  a 

vylití do odpadních vod nebo vodních 
:  výrobek do  náhradní nádoby. Malé množství rozlité tekutiny: 

nechte  do  savého materiálu a  do nádoby na odpad.
Další informace : Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na  které k tomu má 

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné  Další informace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1.  pro  zacházení

 pro  zacházení : V  zpracování  dobré  aby nedocházelo k 
Nevdechujte výpary. Používejte požadované osobní ochranné 

Teplota pro manipulaci : > 0 °C
Hygienická :  používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani  jídlem, pitím nebo 

a než opustíte  umyjte si ruce a další vystavené  vodou s jemným 
mýdlem. Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a  na pracovišti.

7.2. Podmínky pro  skladování látek a  látek a 

Technická : Podlaha  by  být nepropustná a navržena tak, aby  nádrž. 
Dodržujte platné 

Skladovací podmínky :  nádoby skladujte tak, aby byl 
Skladujte na  Uchovávejte mimo dosah 

Nekompatibilní látky : Viz seznam  v oddílu 10 Stálost a reaktivita.

Skladovací teplota : 0 – 40 °C  zmrazením (zamezte zmrznutí  skladování)
Zdroje tepla a vznícení : Uchovávejte mimo dosah  horkých  a  vznícení.
Informace o  skladování : Uchovávejte  od potravin,  a krmiv.
Skladovací prostory : Uchovávejte mimo dosah  tepla. Skladujte na 
Zvláštní pravidla na obale : Uchovávejte pouze v  obalu. Skladujte v  obalu.

7.3. Specifické  použití

viz oddíl(y): 1.2.  použití látky nebo  a  použití).
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné 

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.1.2. Sledovacích postupech 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.1.3.  látky ve vzduchu

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
 dobré  na pracovišti. K dodržení  expozice musí být  odsávání v  a celkové 

8.2.2. Osobních ochranných 

Symbol(y) osobních ochranných :

8.2.2.1. Ochrana  a 

Ochrana :
 nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje o  používejte  nakládání s touto látkou ochranné  na  odpovídající 

podmínkám, v jakých je látka používána

Ochrana 

druh Oblast požadavku Charakteristické vlastnosti Norma

Ochranné brýle S postranními štíty EN 166

8.2.2.2. Ochrana 

Ochrana  a :
 ochranu  odpovídající podmínkám používání.  opakovaném nebo  kontaktu používejte rukavice

Ochrana  a 

druh Norma

Chemicky odolné ochranné rukavice EN 374

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích

Ochrana cest dýchacích:
Za normálních podmínek  není nutné používat žádné ochranné dýchací  V 

 používejte vhodné dýchací 
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Ochrana cest dýchacích

Typ filtru Stav Norma

 použitelná polomaska, 

maska

ABEK-P3 Ochrana  párou, 

mlhy

EN 136, EN 140, 

EN 14387

8.2.2.4. Tepelné 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního 

Omezování a sledování expozice životního :
 všechna nezbytná  k zamezení náhodného úniku výrobku do kanalizace nebo vodních  v  prasknutí nádoby nebo 

porušení  systému. Dodržujte platné 

Další informace:
Viz nadpis 7 : 7.1.  pro  zacházení.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství : Kapalina

Barva :
Zápach : Bez zápachu.
Práh zápachu : Nevztahuje se
Bod tání / rozmezí bodu tání : Není k dispozici
Teplota tuhnutí :  -1 °C

Bod varu : > 100 °C
: Není k dispozici

Výbušnost : Výrobek není výbušný.
 vlastnosti : Neoxidující materiál podle  ES.

Omezené množství : Nevztahuje se
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : Není k dispozici

Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : Není k dispozici
Bod vzplanutí : Není k dispozici
Teplota samovznícení : Není k dispozici

Teplota rozkladu : Není k dispozici
pH : Není k dispozici
Viskozita, kinematická : Není k dispozici
Rozpustnost : Voda: Lze míchat v jakémkoli 

 koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Není k dispozici
Tlak páry : Není k dispozici

Tlak páry  50 °C : Není k dispozici
Hustota : 1160 kg/m³
Relativní hustota : Není k dispozici

Relativní hustota par  20 °C : Není k dispozici
Velikost : Nevztahuje se

Rozložení velikosti : Nevztahuje se
Tvar : Nevztahuje se

 stran : Nevztahuje se
 stav : Nevztahuje se

 stav : Nevztahuje se
Specifická povrchová plocha : Nevztahuje se
Prašnost : Nevztahuje se

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se  fyzikální 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

9.2.2. Další charakteristiky 

Nejsou k dispozici žádné  údaje
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za  podmínek použití, uchovávání a  není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita

Je-li s výrobkem nakládáno a je-li skladován v  podmínkách, je stabilní.

10.3. Možnost  reakcí

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné  reakce.

10.4. Podmínky, kterým je  zabránit

 dodržení  podmínek skladování a zacházení žádné (viz bod 7).

10.5.  materiály

Podle našich  žádné.

10.6.  produkty rozkladu

Za normálních podmínek uchovávání a používání by  vznikat  rozkladné produkty. V  požáru: Viz nadpis 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o  vymezených v  (ES)  1272/2008

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Žíravost/dráždivost pro : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 
 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 

našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 
Vážné poškození : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 
 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 

našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Mutagenita v : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 
 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 

našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 
Karcinogenita : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 

našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice

: Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 

našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

 vdechnutí : Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci 

 informace : S výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 
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11.2. Informace o další 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie – všeobecné : Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci  S výrobkem nebyly 
 žádné experimentální studie.  informace vycházejí z našich znalostí o 

složkách a klasifikace výrobku byla 
Ekologie - voda :  úniku velkého množství výrobku jako takového do životního  Nevylévejte 

do kanalizace ani do vodních 
 pro vodní  krátkodobou 

(akutní)

: Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci  S 

výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

 pro vodní  dlouhodobou 

(chronickou)

: Neklasifikováno (Na  dostupných  nejsou kritéria pro klasifikaci  S 

výrobkem nebyly  žádné experimentální studie.  informace vycházejí z 
našich znalostí o složkách a klasifikace výrobku byla 

12.2. Perzistence a rozložitelnost

SEACTIV VITAL 

Perzistence a rozložitelnost Nebylo stanoveno.

12.3.  potenciál

SEACTIV VITAL 

 potenciál Nebylo stanoveno.

12.4. Mobilita v 

Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

SEACTIV VITAL 

Tato  kritéria PBT  REACH,  XIII

Tato  kritéria vPvB  REACH,  XIII

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení  endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné  údaje

12.7. Jiné 

Jiné : I  velmi nízké koncentraci  eutrofizaci

ODDÍL 13: Pokyny pro 

13.1. Metody nakládání s odpady

Místní  (o odpadu) : Likvidace musí být v souladu s 
Metody nakládání s odpady :  obsah/obal v souladu s pokyny pro  odpadu od osoby 

odpadu.
 pro likvidaci odpadních vod : Likvidace musí být v souladu s 

 týkající se likvidace produktu/obalu : Zákaz  do  a odpadních vod.
 informace : Nepoužívejte znovu prázdné nádoby.
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ODDÍL 14: Informace pro 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN  nebo ID 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován

14.3.  pro 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován

14.4. Obalová skupina

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován

14.5.  pro životní 

Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován Není regulován

Nejsou dostupné žádné  informace

14.6. Zvláštní  pro uživatele

Pozemní 
Není regulován

Doprava po 
Není regulován

Letecká 
Není regulován

Vnitrozemská lodní doprava
Není regulován

Není regulován

14.7.  hromadná  podle  IMO

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o 

15.1.  týkající se  zdraví a životního  právní  týkající se látky nebo 

15.1.1.  EU

Neobsahuje látky, na  se vztahují omezení podle  XVII

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro  zahrnutí do  XIV  REACH

Neobsahuje látky  do  XIV REACH

Neobsahuje látky podléhající  Evropského parlamentu a Rady (EU)  649/2012 ze dne 4.  2012 o vývozu a dovozu 

chemických látek.

Neobsahuje látky podléhající  Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/1021 ze dne 20.  2019 o perzistentních organických 

 látkách

Další informace, omezení, zákazy a : Všechny složky tohoto  jsou zapsány v katalogu EINEC nebo v seznamu ELINCS.

15.1.2. Národní 

 dodržování všech národních/místních 
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Podle  31  REACH není k tomuto výrobku vyžadován  list. Tento  list výrobku byl vypracován 

25.11.2021 (Datum revize) CS 9/10

15.2. Posouzení chemické 

Tato  je klasifikována jako  podle  (ES)  1272/2008 [CLP]

ODDÍL 16: Další informace

Podle  31  REACH není k tomuto výrobku vyžadován  list. Tento  list výrobku byl vypracován 

Oddíl  položka Poznámky

Nahrazuje Upraveno

Další 

Datum revize Upraveno

BL Ref. 

1.1 Kód výrobku Upraveno

2.1 Klasifikace podle  (ES) 

(CLP)

2.2 Pokyny pro  zacházení (CLP) Upraveno

3 Složení/informace o složkách Upraveno

4.1 První pomoc – všeobecné Upraveno

4.1 První pomoc  kontaktu s Upraveno

4.1 První pomoc  kontaktu s okem Upraveno

4.2

5.1 Nevhodná hasiva

5.1 Vhodné hasicí Upraveno

5.2 V  požáru vznikají 

rozkladné produkty

Upraveno

5.2  výbuchu

5.3 Ochrana  hašení požáru Upraveno

5.3 Další informace Upraveno

5.3 Protipožární 

5.3  pro hašení požáru

6.1 Obecná Upraveno

6.1 Plány pro  nouze Upraveno

6.3 Další informace

7.1 Hygienická Upraveno

7.1 Teplota pro manipulaci

7.1  pro  zacházení Upraveno

7.2 Skladovací teplota Upraveno

7.2 Skladovací podmínky Upraveno

8.2 Omezování a sledování expozice životního Upraveno

8.2 Ochrana cest dýchacích Upraveno

8.2 Ochrana Upraveno



SEACTIV VITAL
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Podle  31  REACH není k tomuto výrobku vyžadován  list. Tento  list výrobku byl vypracován 

25.11.2021 (Datum revize) CS 10/10

Oddíl  položka Poznámky

8.2 Ochrana  a Upraveno

9.1 Teplota tuhnutí Upraveno

10.5  materiály Upraveno

11.1  pro neklasifikování

11.1  informace

12.3  potenciál Upraveno

12.6 Jiné 

15.2 Posouzení chemické Upraveno

Zkratky a akronymy

ADR Evropská dohoda o mezinárodní  zboží

ATE Odhady akutní toxicity

LC50 Letální koncentrace, která  smrt u 50 % testované populace

CLP  o klasifikaci,  a balení;  (ES)  1272/2008

DNEL Odvozená  které nedochází k 

EC50  efektivní koncentrace

BL  List

IATA Mezinárodní sdružení leteckých 

IMDG Mezinárodní 

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

NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného 

OECD Organizace pro  spolupráci a rozvoj

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka

PNEC Odhad koncentrace,  které nedochází k nežádoucím 

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek  (ES)  1907/2006

 odpadních vod

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních

DMEL Odvozená  které dochází k minimálním 

LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným 

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného 

NOEC Koncentrace bez pozorovaných 

Zdroje dat : Informace o  1.2, 8.1,11 a 12  stanoveny na  zprávy o posouzení 

chemické  a / nebo  složek.

 list (BL), EU


