Cín
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (ES) č. 453/2010
Datum vydání: Datum zpracování:20.3.2014Nahrazuje:1.12.2010

Verze: 5.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.

Identifikátor výrobku

Forma produktu

: Látka

Název látky

: Cín

Číslo ES

: 231-141-8

Číslo CAS

: 7440-31-5

Registrační číslo REACH

: 01-2119486474-28

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Spec. průmyslového/profesionálního použití

: Průmyslový
Pouze pro profesionální použití

1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Ing. Josef Kořínek
Dvořákova 167
563 01 Lanškroun, Česká republika
Tel.: +420 465 321 036
korinek@korinek.cz
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +420 224 919 293, 224 915 402 (Toxikologické a informační středisko)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Neklasifikováno

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Neklasifikováno

2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Uzávěr s dětskou pojistkou
: Žádná
: Žádná

Tactile warning

2.3.
Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : V dodávané formě nesmí být látka inhalována. Při použití se může uvolnit inhalovatelný prach.
Když uživatel mění chemickou formu látky na jinou, ať už jako konečný produkt, meziprodukt či
jako difuzní emisi, musí stanovit možná zdravotní rizika této formy látky.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.

Látka

Název

: Cín

Číslo CAS

: 7440-31-5 Číslo ES
: 231-141-8

Název

Identifikátor výrobku

%

Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS

Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)

Cín

(Číslo CAS) 7440-31-5
(Číslo ES) 231-141-8

>= 99

Neklasifikováno

Neklasifikováno

Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
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3.2.
Směsi
Nepoužije se

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.

Popis první pomoci

První pomoc - všeobecné

První pomoc při vdechnutí
První pomoc při kontaktu s kůží
První pomoc při kontaktu s okem
První pomoc při požití
4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/poranění
4.3.

: Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou
pomoc. Bude-li to možné, ukažte mu tento bezpečnostní list. Pokud ne, ukažte mu alespoň
obal nebo štítek z výrobku.
: Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. Zajistěte, aby byl postižený v klidu. Dýchací obtíže:
poraďte se s lékařem/lékařskou službou.
: Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji
ještě opláchněte teplou vodou. V případě potíží: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
: Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody. Při přetrvávající bolesti, mrkání nebo
zarudnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc.
: Vyhledejte lékařskou pohotovost. Vyvolejte zvracení (POUZE JE-LI POSTIŽENÝ PŘI
VĚDOMÍ!). Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.
: Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo nějaké
významné nebezpečí.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prostředky
Nevhodná hasiva
5.2.

: Nehořlavý. K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. V případě rozsáhlého požáru:
suchý chemický prášek. V případě drobného požáru: Pěna, Vodní mlha, Oxid uhličitý (CO2).
: Nepoužívejte silný proud vody.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
5.3.

Pokyny pro hasiče

Opatření pro hašení požáru
Ochrana při hašení požáru

: Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Při hašení požáru chemických
látek postupujte opatrně. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí.
: Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího
ústrojí. Ochrana celého těla.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření

: Zamezte vdechování prach.

6.1.1.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Plány pro případ nouze
: Evakuujte nepotřebné pracovníky.
6.1.2.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky
: Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami.
Plány pro případ nouze
6.2.

: Prostory odvětrávejte.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom
příslušné úřady.
6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění
6.4.

: Látku rozsypanou na zemi smeťte nebo naberte lopatkou a vyhoďte do vhodné nádoby.
Minimalizujte vytváření prachu. Uložte do označené nádoby a zajistěte bezpečnou likvidaci.

Odkaz na jiné oddíly

Viz nadpis 8. Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2.

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

Skladovací podmínky
8.7.2015

: Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené
části těla vodou s jemným mýdlem. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby
nedocházelo k hromadění výparů.
: Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah:
Neslučitelné materiály. Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte.
CS (čeština)
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Nekompatibilní látky

: Silné zásady. Silné kyseliny. Silná oxidační činidla.

Neslučitelné materiály

: Zdroje vznícení. Přímé sluneční světlo.

7.3.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.

Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2.

Omezování expozice

Osobní ochranné pomůcky

: Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce.

Ochrana rukou

: Používejte ochranné rukavice

Ochrana očí

: Protichemické brýle nebo ochranné brýle

Ochrana kůže a těla

: Odstraňte veškeré potřísněné oblečení i obuv. Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než
opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem

Ochrana dýchání

: Tam, kde se může vytvářet velké množství prachu, používejte schválené ochranné dýchací
pomůcky

Další informace

: Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

: Pevná látka

Barva

: Šedý.

Zápach

: Bez zápachu.

Práh zápachu

: Nejsou dostupné žádné údaje

pH

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání

: 231,9 °C

Teplota tuhnutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu

: 2507 °C

Bod vzplanutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení

: > 400 °C Prášek

Teplota rozkladu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hořlavost (pevné látky, plyny)

: Nehořlavý

Tlak páry

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota par při 20 °C

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hustota

: 7300 kg/m³

Rozpustnost

: nerozpustný ve vodě.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, dynamická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Výbušnost

: Nejsou dostupné žádné údaje

Oxidační vlastnosti

Nejsou dostupné žádné údaje

Omezené množství

: Nejsou dostupné žádné údaje

9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.

Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.2.

Chemická stabilita

Stabilní.
10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Nebylo stanoveno.
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10.4.
Vlhkost.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5.

Neslučitelné materiály

Silné oxidující látky. Halogeny. Kyselina. Zásady.
10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

dým. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

: Neklasifikováno
Prach z tohoto výrobku může dráždit dýchací cesty

žíravost/dráždivost pro kůži

: Neklasifikováno
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Vážné poškození očí / podráždění očí

: Neklasifikováno

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže

: Prach z tohoto výrobku může způsobovat podráždění dýchacích cest

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neklasifikováno

Karcinogenita

: Neklasifikováno

Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky

: Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.

Toxicita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.2.

Perzistence a rozložitelnost

Cín (7440-31-5)
Perzistence a rozložitelnost
12.3.

Nebylo stanoveno.

Bioakumulační potenciál

Cín (7440-31-5)
Bioakumulační potenciál

Nebylo stanoveno.

12.4.
Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Další informace

: Zabraňte uvolnění do životního prostředí

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.

Metody nakládání s odpady

Doporučení pro likvidaci odpadu

: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.

Ekologie - odpadní materiály

: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Číslo OSN

Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2.

Příslušný název OSN pro zásilku

Oficiální pojmenování pro přepravu (ADR)

: Nepoužije se

Oficiální pojmenování pro přepravu (IMDG)

: Nepoužije se

Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA)

: Nepoužije se

Oficiální pojmenování pro přepravu (ADN)

: Nepoužije se

Oficiální pojmenování pro přepravu (RID)

: Nepoužije se

14.3.

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR)

: Nepoužije se

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG)

: Nepoužije se

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA)

: Nepoužije se

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN)

: Nepoužije se

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID)

: Nepoužije se

14.4.
Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)

: Nepoužije se

Obalová skupina

: Nepoužije se

(IMDG)

: Nepoužije se

Balicí skupina (IATA)

: Nepoužije se

Balicí skupina (ADN)

: Nepoužije se

Obalová skupina (RID)
14.5.

Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí

: Žádná

Způsobuje znečištění mořské vody

: Žádná

Další informace
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
- Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje
- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Vnitrozemská lodní doprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Železniční přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
14.7.

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

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1.

Předpisy EU

Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
8.7.2015
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Cín není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Cín není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky uvedené v příloze XIV k nařízení REACH
15.1.2.
Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
Není klasifikován jako nebezpečný přípravek ani jako nebezpečná látka.

ODDÍL 16: Další informace
Zdroje dat :

Další informace

: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
: Žádné.

Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
Vyloučení odpovědnosti
Informace obsažená v tomto dokumentu pochází ze spolehlivých zdrojů. Byla vyhotovena na základě našich nejaktuálnejších vědomostí, jak je ukázáno. Tato informace má sloužit jako pomoc
uživateli a nemá být považována za garanci.
Podmínky a způsoby zacházení, skladování, užívání a zacházení s produktem nejsou pod naší kontrolou a nemůžeme tedy převzít zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu, zničení a výdaje spojené s
těmito veličinami.
Všechny látky nebo sloučeniny mohou představovat neznámé nebezpečí a musí být používány opatrně. Nemůžeme garantovat, že všechna nebezpečí byla vyjmenována vyčerpávajícím
způsobem.
Tento dokument byl vypracován pouze pro tento produkt a musí být použit pouze pro něj. Jeslti je tento produkt použit jako součást jiného produktu, poskytnuté informace nemusí být plně
aplikovatelné.
Tento dokument za žádných okolností nezproštuje uživatele žádných vyhovení zákonu, nařízení a administrativních požadavků spojených s tímto produktem, zdraví a bezpečností, a ochrany
lidského zdraví a prostředí.
Tato verze není oficiální překlad originálního dokumentu. Tento překlad má sloužit jen k informativním účelům.
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