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Nebezpečí              
 
 

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  
 

1.1. Identifikátor výrobku  

Oxid chromový  

Chemický vzorec  : CrO3  
Registrační číslo REACH  : 01-2119458868-17-XXXX  

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Identifikované použití: :  
1) Meziprodukt při výrobě jiných sloučenin chrómu  
PROC1 / PC19 / SU 3, SU 8, SU 9 / AC n/a / ERC 6a  
PROC2 
PROC3  
PROC8b  
PROC9  
2) Formulace přípravků používaných např. při povrchové úpravě kovů nebo jako katalyzátory  
PROC1 / PC14 / SU 3, SU 10 / AC n/a / ERC 2  
PROC3 / PC15 PROC5 / 
PC20  
PROC8b  
PROC9  
PROC14  
3) Povrchová úprava, včetně např. funkčního a  
dekorativního galvanického pokovování, pasivace, eloxování, pokovování plastů  
PROC2 / PC14 / SU3, SU12 / AC n/a / ERC5  
PROC10 / PC15 / SU15  
PROC13 
PROC8b  
PROC9  
4) Použití katalyzátorů s obsahem oxidu chromového  
PROC1 / PC20 / SU 3 / AC n/a / ERC 6b  
PROC2 
PROC3 
PROC4  
PROC8b  
PROC9  
5) Laboratorní použití oxidu chromového v malém měřítku  
PROC15 / PC21 / SU22 / AC n/a / ERC8b  
 
Nedoporučená použití: Žádná. Pouze pro profesionální uživatele.  
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

Ing. Josef Kořínek 
Dvořákova 167 
563 01 Lanškroun  
Tel. +420 465 321 036, +420 602 142 321 
korinek@korinek.cz  
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace  
 
 

  
 

 
 

 

CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely.  
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+420 224 919 293(Toxikologické informační středisko)  
 

 
ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti  
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  
Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45  
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Klasifikace  : O; R9  
Carc. Cat. 1; R45 Muta. 
Cat. 2; R46 Repr. Cat. 3; 
R62  
T+; R26  
T; R24/25-R48/23  
C; R35  
Xn ; R42/43  
N; R50-53  

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti, Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)  

• Nebezpečnost pro zdraví  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fyzikální nebezpečnost  

: akutně toxická látka, při orální - Kategorie 3 - Nebezpečí - (CLP : Acute Tox. 3) -  
H301  
akutně toxická látka, při dermální - Kategorie 2 - Nebezpečí - (CLP : Acute Tox. 2) -  
H310  
akutně toxická látka, při vdechování - Kategorie 2 - Nebezpečí - (CLP : Acute Tox.  
2) - H330  
Žíravost pro kůži - Kategorie 1A - Nebezpečí - (CLP : Skin Corr. 1A) - H314  
Senzibilizace dýchacích cest - Kategorie 1 - Nebezpečí - (CLP : Resp. Sens. 1) -  
H334  
Senzibilizace kůže - Kategorie 1 - Varování - (CLP : Skin Sens. 1) - H317  
Mutagenita v zárodečných buňkách - Kategorie 1B - Nebezpečí - (CLP : Muta. 1B) -  
H340  
Karcinogenita - Kategorie 1A - Nebezpečí - (CLP : Carc. 1A) - H350  
Toxicita pro reprodukci - Kategorie 2 - Varování - (CLP : Repr. 2) - H361f  
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice - Kategorie 1 -  
Nebezpečí - (CLP : STOT RE 1) - H372  

: oxidující tuhá látka kategorie - Kategorie 1 - Nebezpečí - (CLP : Ox. Sol. 1) - H271  

* • Nebezpečnost pro životní prostředí : Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně - Kategorie 1 - Varování - (CLP : Aquatic  
Acute 1) - H400  
Nebezpečný pro vodní prostředí - chronickou - Kategorie 1 - Varování - (CLP :  
Aquatic Chronic 1) - H410  
Multiplying factor M = 1 ( Akutní / Chronický ).  

2.2. Prvky označení  

Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 (CLP)  

• Výstražné symboly nebezpečnosti  
 

• Výstražné symboly nebezpečnosti: GHS06 - GHS03 - GHS05 - GHS08 - GHS09 
• Signální slova :  Nebezpečí  

 Varování  

 • Standardní věty o nebezpečnosti:: H271 - Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.  
H301 - Toxický při požití.  
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt.  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  

 
 

 
 

CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely. 
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H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
H350 - Může vyvolat rakovinu.  
H340 - Může vyvolat genetické poškození.  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací 
potíže.  
H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

• Doplňující informace o  
nebezpečnosti  
• Pokyny pro bezpečné zacházení  

Prevence  

 
reakce  
 

 
 
 
Skladování  
2.3. Další nebezpečnost  

Další nebezpečnost  

: Pouze pro profesionální uživatele'.  
 

 
 
: P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
: P304+P341 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na  
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.  
P302+P350 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
P307+311 - PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
nebo lékaře.  

: P405 - Skladujte uzamčené.  
 

 
: Látka se nepovažuje za PBT/vPvB látku.  

 

 
ODDÍL 3. Složení/informace o složkách  
 

Název látky  
Oxid chromový  

 

 
: 

 
Obsah  
99.7 %  

 
Č. CAS  

1333-82-0  

 
Č. ES  

215-607-8  

 
Č. rejstříku 

024-001-00-

0  

 
REACH  

01-2119458868-17-XXXX  

 
Klasifikace  
O; R9  
R45 

R46  
Xn; R62 T+; 

R26  
T; R24/25-48/23  
C; R35 

R42/43  
N; R50-53  
----------------------------------  
Ox. Sol. 1;H271  
Acute Tox. 2 (Dermal);H310  
Acute Tox. 2 (Inhalation);H330  
Acute Tox. 3 (Oral);H301  
Skin Corr. 1A;H314  
Muta. 1B;H340  
STOT RE 1;H372  
Resp. Sens. 1;H334  
Skin Sens. 1;H317  
Aquatic Acute 1;H400  
Aquatic Chronic 1;H410  
Carc. 1A;H350 Repr. 

2;H361f  

 

 
ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc  
 

4.1. Popis první pomoci  

- Vdechování  

 
- Zasažení kuže  
 

- Pri zasažení ocí  
- Polknutí  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
: Postiženého vyneste na čerstvý vzduch. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.  

Pokud je postižený při vědomí, vypláchněte ústa a nos vodou.  
: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Po kontaktu s látkou omyjte kůži velkým  

množstvím vody a mýdla. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.  
: Oči vypláchněte velkým množstvím vody. . Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.  
: Postiženému v mdlobách nic nikdy nepodávejte orálně. Při požití nevyvolávejte  

zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Pokud je postižený při vědomí, podejte mu několik sklenic vody.  
 
Postiženému dejte vypít 5 až 10 g kyseliny askorbové (žádné šumivé tablety)  
rozpuštěné ve vodě. Tuto dávku je možné opakovat několik dní. Ošetření - Množství  

  
 

 
CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely.   
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/ Délka : f( Otrava. ).  
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  
 

 
ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru  
 

Nehořlavý. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.  
5.1. Hasiva  
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- Vhodné hasicí prostředky  : Mohou být nasazeny všechny typy hasících prostředků. Vodní mlhu / Aplikujte  
pokud se přívod nedá zastavit, rozprášený proud vody/ na ohraničení postižené  
oblasti.  

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Tato látka může působit jako oxidační činidlo a může iniciovat nebo podporovat požár látek organické povahy nebo jiných lehko  
oxidovatelných materiálů.  
Rozpad začíná při teplotě 196°C, přičemž se uvolňuje kyslík. Za normálních podmínek použití se nedají pozorovat žádné 
nebezpečné produkty rozpadu.  
5.3. Pokyny pro hasiče  

Nacházíte-li se v těsné blízkosti ohně, použijte samostatný dýchací přístroj Kompletní ochranný oblek.  
 

 
ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku  
 

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

Personál musí být vybaven ochrannými brýlemi, vhodným dýchacím přístrojem, ochrannými rukavicemi, bezpečnostním  
oblekem a obuví.  
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  

Zamezte vypouštění látky do odtoků, odpadních kanálů a vodních toků. Pokud dojde k úniku tekutiny do vodních toků, po  
případě do kanalizace, okamžitě informujte příslušné úřady. Malé znečištěné oblasti, které není možné vyčistit, mohou být  
ošetřeny roztokem síranu železnatého, po případě disiřičitanu sodného, aby se tak zredukoval šestimocný chrom na trojmocný. Je 
třeba pomocí roztoku uhličitanu sodného, po případě hydroxidu sodného docílit hodnotu pH na 8,5, aby se vysrážel hydroxid 
chromitý. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.  
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Rozsypaný materiál uložte do uzavřených kovových kontejnerů k dalšímu zpracování a likvidaci. Použijte hlavně sací zařízení.  
Při manipulaci s látkou se vyvarujte horka, dýmu a olejů/maziv.  
6.4. Odkaz na jiné oddíly  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  
 

 
ODDÍL 7. Zacházení a skladování  
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Používejte vhodné ochranné prostředky. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oblečením. Znečištěný oděv svlečte a před dalším  
použitím vyperte.  
Kontejnery se mohou otvírat jen při existujícím místním odsávání. Pokud existuje nebezpečí expozice, noste dýchací přístroj.  
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

 
 

  
  
 

 
CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely.   
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Skladujte na suchém a chladném místě. Látku uchovávejte na chladném suchém místě, odděleně od potravin a lehce  
oxidovatelných/hořlavých materiálů. Látku neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla nebo na slunci. Segregační skupina (IMDG): 
5.1 - avšak pokud se kontejnery právě nepoužívají, držte je uzavřené a odděleně od skupiny 4.1 a 7. Pokud se kontejner právě 
nepoužívá, držte jej uzavřený.  
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  
 

 
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky  
 

8.1. Kontrolní parametry  

The lists valid during the making were used as basis. {EN}  
Dodržujte národní předpisy.  

* Mezní hodnota na pracovišti  : The user must take precautions to ensure that the employed controls maintain  
exposure as low as is reasonably practicable and at least below the Workplace  
Exposure Limit. {EN}  

Doporučené postupy kontroly  : Program monitorování by měl být nasazen na stanovení míry expozice jednotlivých  
osob pokud jde o maximální expoziční limit (MEL).  

Ostatní informace  : Koroze / Podráždění  
Leptavý pro kůži. (In vitro/ In vivo)  
Dráždí očí.  
Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
 
Senzibilizace:  
Při kontaktu s kůží: Senzibilizátor  
Pro dýchací cesty: Senzibilizátor  
 
Mutagenní účinky - Nedají se vyjádřit . (In vitro/ In vivo)  
 
Karcinogenní účinky.  
Při nadýchání : 0.1 mg/m3 (Cr VI) Může vyvolat rakovinu. Plic. Při 
styku s kůží: : Irelevantní. Při požití : : Irelevantní.  

* - Francie  : VME : 0,001 mg/m3  
VLE : 0,005 mg/m3  

* - Velká Británie  : Workplace Exposure Limits (WELs) - TWAs : 0.05 mg/m3.  
* - Polsko :  : 8 hour limit value : 0.1 mg/m3  

Short-term limit value : 0.3 mg/m3  
* - Španelsko  : VLA-ED® : 0.05 mg/m3 (VLB® ,Sen,r).  

DNEL (odvozená hodnota expozice,  : Akutní perorální toxicita:  
jež by pro člověka neměla být  Systemické účinky : Ldlo = 32 mg/kg bw - Smrt  
překročena)  Akutní dermální toxicita:  

Lokální účinky : LOAEL = 35 mg/kg bw - Lokální podráždění.  
Systemické účinky LOAEL = 35 mg/kg bw - Lokální podráždění.  
Akutní inhalační toxicita:  
Lokální účinky : LOAEL = 0.19 mg/l - Lokální podráždění. Smrt  
Systemické účinky LOAEL = 0.19 mg/l - Lokální podráždění. Smrt  
 
Toxicita po opakovaných dávkách:  
Při požití - Systemické účinky : LOAEL = 1.7 mg/kg bw/d  
Při nadýchání - Lokální účinky : LOAEC = 1.81 mg/m3 - Lokální podráždění.  
Při nadýchání - Systemické účinky : LOAEC = 1.81 mg/m3 - Lokální podráždění.  
Při styku s kůží: Je podezření, že se jedná o dráždící prostředek. Látka je 
považována za žíravinu.  

 
 
  
 

 
 

CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely. 
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Toxicita pro reprodukci: :  
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Systemické účinky : NOAEL = 40 mg/kg bw/d ( Plodnost )  
Systemické účinky : NOAEL = 20 mg/kg bw/d (Cr VI)  
- Významné účinky na vývin.  

PNECs  
 
 
8.2. Omezování expozice  

Osobní ochranné prostředky  

 
- Ochrana dýchacích cest  
 

 
 
- Ochrana očí  
- Ochrana rukou  
Hygienická opatření  
 
Ochranná opatření  
 

 
 
Kontrolní opatření  

: Sladká voda 3.4 µg/l (Cr VI) ; 6.5 µg/l CrO3  
4.7 µg/l (Cr III) ; 9.0 µg/l CrO3  
Sediment : 31 mg/kg (Cr III) ; 60 mg/kg CrO3  
 

 
: Pokud byly pracovníci vybaveni ochranným oděvem, doporučuje se tento oděv na  

konci pracovní doby vyprat.  
: Výběr ochranných dýchacích přístrojů by se měl opírat o pravděpodobné poměry na  

pracovišti a o hodnoty limitů expozice (WEL) maximálně 0,05 mg Cr/m3. Pro  
dýchací přístroje s poloviční maskou používejte filtr P3. Doporučuje se konzultovat 
HSE směrnice o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.  

: Používejte ochranné brýle. : BS 2092 CD ( Nebo BS EN 166, 167, a 168) : 

Používejte gumové nebo PVC rukavice.  
: Při práci s kyselinou chromovou nic nekonzumujte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný a  

kontaminovaný oděv okamžitě svlečte. Při práci používejte vhodný ochranný oděv.  
: Denně používejte čisté ochranné prostředky. Na rány, odřeniny, po případě  

roztrženou kůži nalepte nepropustný obvaz, abyste zabránili znečištění rány. 
Pracovníci by se měli na konci pracovní doby nebo pracovního dne osprchovat 
horkou vodou.  

: Prvořadá je ochrana před expozicí vzhledem na rakovinotvorné látky. Je potřeba  
zavést plně uzavřený systém jako kontrolní opatření vůči karcinogenům. Tam, kde  
toto opatření není možné docílit, například parciální uzavřeností procesů a 
manipulačních systémů, by mělo být nasazeno větrání pomocí odsávání a 
všeobecné větrání, aby se omezilo působení rakovinotvorných látek.  
Musí být k dispozici místní odtah a celkové větrání místnosti, aby se zabránilo 
hromadění hořlavých par a směsí prachu.  

 

 
ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

9.1.a. Vzhled  

Skupenství  
Barva  

9.1.b. Zápach  

Žádná.  

9.1.c. Prahová hodnota zápachu  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.d. pH  

: Vločky.  
: červená. Fialová.  

* 1,1 (1% Roztok / / Voda. ).  

9.1.e. Bod tání / Bod tuhnutí  

* 196 °C  

9.1.f. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu  

 
 
 

 
 
 

 
CS : Tento překlad je nezávazný a slouží jen pro informativní účely. 
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Rozpad nad 197 °C.  
9.1.g. Bod vzplanutí  

N/A  

9.1.h. Rychlost odpařování  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.i. Hořlavost  

N/A  

9.1.j. Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.k. Tlak páry  

N/A  

9.1.l. Hustota páry  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.m. Relativní hustota  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  
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Hustota  
Sypaná objemová hmotnost [kg/m3]  

9.1.n. Rozpustnost  

Kyselině octové. Acetoně  
ve vode :  
62.5 % w/w (20 °C)  
61.7 g /100 cc Voda. (0 °C)  
67.45 g /100 cc Voda. (100 °C) 
167.299 lb/100 lb Voda. (70 °C)  

: 2.7 g/cm3 (20 °C)  
: 1400 kg/m3  

9.1.o. Rozdělovací koeficient : n-oktanol / voda  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.p. Teplota samovznícení  

N/A  

9.1.q. Teplota rozkladu  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.r. Viskozita  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

9.1.s. Výbušné vlastnosti  

N/A  

9.1.t. Oxidační vlastnosti  

Silné oxidační činidlo  

9.2. Další informace  

Molární hmotnost  : 99.99 g/mol  
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ODDÍL 10. Stálost a reaktivita  
 

10.1. Reaktivita  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

10.2. Chemická stabilita  

* Při běžných podmínkách použití je tato látka stabilní. (-40 °C - +40 °C).  

10.3. Možnost nebezpečných reakcí  

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.  

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  

* Kyselina chrómová je jak v tuhém, tak i kvapalném skupenství silné oxidační činidlo .  
Uchovávejte odděleně od hořlavých materiálů a jiných chemikálií. Látku neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla nebo na slunci.  
Pokud se kontejner právě nepoužívá, držte jej uzavřený. Kontejnery se mohou otvírat jen při existujícím místním odsávání.  
10.5. Neslučitelné materiály  

Vyvarujte se kontaktu látky s organickými materiály, olejem, mazivem nebo jiným lehce oxidujícím materiálem.  

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

Tepelný rozklad může vést k vytvoření oxidu chromitého (Cr2O3) nebo jiných oxidů chrómu, které můžou být nebezpečné.  
Rozklad začíná při teplotách nad bodem tání 197°C.  
 

 
ODDÍL 11. Toxikologické informace  
 

11.1. Informace o toxikologických účincích  

Akutní toxicita  
 

 
 
Chronická toxicita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nadýchání  
 

 
 
- Oční  
 
- Požití  

: LD50 - orálně - potkan : 52 mg/kg (obě pohlaví) - 14 dní  
LD50 - inhalačně - potkan : 0.217 mg/l/4 Hodin. (obě pohlaví) 
LD50 - kůže - králík : 57 mk/kg (obě pohlaví) - 24 Hodin.  
Leptavý pro kůži. ( Králík )  

: Při dlouhodobé nebo opakované expozici může prach nebo mlha kyseliny chromové  
způsobit chronické podráždění očí, vředy na kůži, jako i hnisání a perforaci nosní 
přepážky. Dermatologické studie ve výrobě chromanů, chromanových pigmentů a  
pochromování poukazují na to, že dlouhotrvající expozice prachu a mlhy, které  
obsahují šestimocné sloučeniny chromu, je u lidí spojena se zvýšeným nebezpečím  
rakovinových onemocnění dýchacích cest. S výjimkou oxidu chromitého nebyly 
dosud identifikovány specifické rozpustné sloučeniny šestimocného chromu, o 
kterých se právem může předpokládat, že jsou při nadýchání karcinogenní.  
Částečně rozpustné a nerozpustné sloučeniny jako chroman zinečnatý a zinková 
žluť, chrom(III)chroman (Cr5O12), stronciová a vápenatá žluť jsou již zařazeny do 
kategorie karcinogenních látek.  

: Může vyvolat rakovinu při vdechování. Nadýchání se prachu nebo mlhy kyseliny  
chromové může vyvolat podráždění nosní přepážky a dýchacího ústrojí.  
Dlouhotrvající nebo opakovaný kontakt může vést k vzniku vředů nebo perforaci 
nosní přepážky.  

: Dokonce nejmenší množství prachu nebo mlhy může při kontaktu s očima vést k  
závažným popáleninám.  

: Toxický při požití. Může vést k systemickým účinkům, eventuálně k následnému  
poškození jater a ledvin. Může způsobit poleptání. Kontakt s kůží může vyvolat  
závažné popáleniny, tvorbu vnějších vředů jako i hnisání trhlin na kůži. Přímý 
kontakt může způsobit podráždění kůže, senzibilizaci nebo dermatitidu.  
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ODDÍL 12. Ekologické informace  
 

12.1. Toxicita  

* EC50 dafnie - 48 c [mg/l]  : 0.0112  

* EC50 96c rasy [mg/l]  : Selenastrum Capricornutem : 0.217 (biomass)  
* NOEC - ryba [mg/l]  : Pimephales Promelas (4 týden ) : 3.95 (412 dní ).  
 

Dlouhodobá toxicita Bezobratlí : Daphnia Magna - 21 dní (reprod) : 18 mg/l  
* LC50 - 96 hodin - ryby [mg/l]  : Pimephales Promelas : 33.2  

12.2. Perzistence a rozložitelnost  

Většina chromu uvolněného do vody se nakonec po transformaci na Cr(III) uloží v sediment jako hydroxid. Nedá se očekávat,  
že chrom ve vodním potravinovém řetězci působí jako bioaktivátor.  
12.3. Bioakumulační potenciál  

Biologická akumulace chromu z půdy v nadzemních částech rostlin je nepravděpodobná . Neexistuje žádný náznak biologické  
akumulace chromu v suchozemském potravinovém řetězci (půda - rostliny - zvířata).  
12.4. Mobilita v půdě  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

12.6. Jiné nepříznivé účinky  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  
 

 
ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování  
 

13.1. Metody nakládání s odpady  

Zneškodňování provádějte podle místních resp. národních bezpečnostních předpisů.  
 
Pevná látka:  
Menší množství může být zneškodněno prostřednictvím firmy na recyklaci odpadů. Menší množství může být zneškodněno  
prostřednictvím firmy na recyklaci odpadů. Látku nevypouštějte do místních toků nebo kanalizace, nezamořujte spodní vody.  
Kapalina :  
Látku zredukujte na třívalenční chrom pomocí metod popsaných v "Opatřeních v případě náhodného úniku". Zneškodňujte na na 
to určeném místě prostřednictvím firmy na likvidaci odpadů.  
 
Kontaminované kontejnery:  
Kontejnery je možné před likvidací vypláchnout, aby se z nich odstranila kyselina chromová. Viz metody vyplachování před 
likvidací uvedené v "Opatřeních v případě náhodného úniku".  
 

 
ODDÍL 14. Informace pro přepravu  
 

14.1. Číslo OSN  
UN1463  

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku  

Oxid chromový, bezvodý  
CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS  

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  

5.1 (6.1+8)  
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- Výstražné symboly nebezpečnosti                        

Č. H.I.      : 58   

- Code-Nr. pro nouzová opatření   : 2W  
- EMS-Nr {EN}    : F-A,S-Q   

14.4. Obalová skupina  
II

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí  

Ano.  

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

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

Nejsou k dispozici žádné údaje.  

Ostatní informace  : Může mít škodlivé účinky na oči a kůži. Uchovávejte odděleně od potravin.  
Kontejnery uchovávejte těsně uzavřené.  
 

 
ODDÍL 15. Informace o předpisech  
 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky  
nebo směsi  
Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.  
Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  
Směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES  
 
Narízení EU (ES) c( 1907/2006 (REACH) :  
Príloha XIV (REACH) : Seznamu Príloha 
XVII (REACH) : Seznamu  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.  
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti  

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno.  
 

 
ODDÍL 16. Další informace  
 

Text R-vět v § 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text H-vět v § 3  
 

 
 

 

 
: R9 : Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.  

R24/25 : Toxický při styku s kůží a při požití.  
R26 : Vysoce toxický při vdechování.  
R35 : Způsobuje těžké poleptání.  
R42/43 : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
R45 : Může vyvolat rakovinu.  
R46 : Může vyvolat poškození dědičných vlastností.  
R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním.  
R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí.  
R62 : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.  

: H271 - Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.  
H301 - Toxický při požití.  
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
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ODDÍL 16. Další informace (pokračování)  
 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt.  
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací 
potíže.  
H340 - Může vyvolat genetické poškození ....  
H350 - Může vyvolat rakovinu ....  
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti  
H372 - Způsobuje poškození orgánů ... při prodloužené nebo opakované expozici ....  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

Nálepky podleEC 67/548 nebo EC 1999/45  

 

Symbol/symboly        

  
: Oxidující.  

Toxický  
Nebezpečný pro životní prostředí.  

R-věta/R-věty  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-věta/S-věty  
 

 
 
 
 
Revize - viz: *  

: R9 : Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.  
R24/25 : Toxický při styku s kůží a při požití.  
R26 : Vysoce toxický při vdechování.  
R35 : Způsobuje těžké poleptání.  
R42/43 : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
R45 : Může vyvolat rakovinu.  
R46 : Může vyvolat poškození dědičných vlastností.  
R48/23 : Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
vdechováním.  
R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí.  
R62 : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.  

: S45 : V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou  
pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).  
S53 : Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.  
S60 : Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako 'nebezpečný odpad.  
S61 : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy.  

 
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006.  
 
POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou 
však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití  
nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na 
sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli 
spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by 
být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.  
 

Konec dokumentu  
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