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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Rozšíření výroby společnosti FUKOKU Lovosice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Fukoku Czech, spol. s r.o.
Zpracování oznámení proběhlo v lednu 2017. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
Stávající výroba totožných výrobků avšak s nižší výrobní kapacitou (90 t za rok) byla z hlediska vlivu na
životní prostředí hodnocena jako podlimitní záměr v roce 2014, závěry vydal KÚ po č.j.
2399/ZPZ/2014/ulk485P dne 23.6.2014 se závěrem, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Fukoku Czech s.r.o.

A.2. IČ
028 98 616

A.3. Sídlo
Tovární 1162
410 02 Lovosice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
AKIRA YOSHIOKA
jednatel
Saitamashi, Saitama, Urawaku, Motomachi,
2-14-13, Japonsko
ve věcech technických
Ing. Jiří Šrámek
Fukoku Czech s.r.o.
Tel.: +420 734 260 110
Email: j_sramek@fukoku-rubber.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Rozšíření výroby společnosti FUKOKU Lovosice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
7.1
Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování
výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok..
A

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o navýšení výrobní kapacity stávajícího závodu na výrobu ochranných manžet pro osobní
automobily z termoplastického elastomeru. Výroba probíhá na vstřikovacích lisech, kde je plastový granulát
nataven a pod tlakem vstříknut do formy.
Stávající kapacita výroby je do cca 90 t výrobků za rok.
Navrhovaná kapacita bude činit 250 t zpracovávaných plastů.
Výrobní postupy a používané suroviny se nemění, navýšení kapacity bude dosaženo instalací dalších
vstřikolisů do stávající výrobní haly (do dosud nevyužívaného prostoru).
V rámci realizace se nepředpokládájí podstatnější stavební úpravy objektu.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Ústecký

ORP:

Lovosice
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obec:

Lovosice

katastrální území:

Lovosice

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Lovosice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do prostoru rozsáhlé průmyslové zóny, do stávajícího objektu. Poloha záměru je zřejmá
z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen do stávajícího objektu, který má oznamovatel v nájmu. Objekt je součástí průmyslového
areálu. Jedná se o navýšení stávající výroby, provozovatel tedy bude využívat stávající objekt a stávající
infrastrukturu a vybavení, v souvislosti s navýšením výroby dojde pouze k navýšení počtu vstřikolisů.
Výroba bude probíhat v uzavřeném objektu – stávající budově, která již je pro daný účel stavebně
upravena. Provoz technologie nebude mít významnější výstupy do venkovního prostředí.
Po realizaci záměru neočekáváme podstatnější zvýšení dopravních nároků areálu, neboť navýšení
zpracovatelské kapacity (z 90 t na 250 t za rok) neklade významnější požadavky ani na dopravu surovin
ani na expedici hotových produktů.
Záměr není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti
více jak 120 m západně od objektu v němž bude záměr umístěn.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu.
Předmětem činnosti oznamovatele je výroba ochranných manžet pro osobní automobily z termoplastického
elastomeru, s ohledem na požadavky zákazníků je třeba navýšit výrobní kapacitu stávajících výrobků.
Umístění záměru je vázáno na stávající areál a respektuje případná omezení daná platným územním
plánem a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Oznamovaný záměr je navržen do stávajícího objektu, který má oznamovatel v nájmu. Objekt je součástí
průmyslového areálu. Jedná se o navýšení stávající výroby z 90 t na 250 t zpracovávaných plastů za rok.
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V závodě probíhá a bude probíhat výroba ochranných manžet pro osobní automobily z termoplastického
elastomeru, s ohledem na požadavky zákazníků je třeba navýšit výrobní kapacitu stávajících výrobků.
Provozovatel tedy bude využívat stávající objekt a stávající infrastrukturu a vybavení, v souvislosti
s navýšením výroby dojde pouze k navýšení počtu vstřikolisů, po realizaci záměru budou v závodě
provozovány následující vstřikolisy:
*)

TYP

ROK INSTALACE

SPOTŘEBA (KG/HOD)

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

8/2018

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

12/2016

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

1/2018

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

5/2016

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS I

7/2016

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS IV

2015

8,5

Matsuda Seisakusho Co., Ltd.

FIMBS III

12/2015

8,5

Toshiba Machine Co., Ltd

INJ BLOV

2015

8,5

VÝROBCE

Navyšování výroby bude postupné s ohledem na postupnou montáž jednotlivých nových lisů (viz tabulka
výše).
Výroba plastových dílů probíhá a i nadále bude probíhat následujícím způsobem:
Hlavní surovina pro výrobu (granulát termoplastických elastomerů, bezpečnostní listy viz příloha) je
skladována v přepravních obalech (kartonové oktabíny případně v plastových nebo papírových pytlích), ze
kterých je granulát přesypán do násypek strojů.
Před dopravením granulátu do stroje dochází k jeho vysušení ve stávajících mobilních elektrických
sušičkách typu Matsui MJ5i japonského výrobce MATSUI MFG. CO., LTD., pomocí suchého vzduchu o
teplotách od 90 do 110 °C.
U části strojů (dle požadovaných vlastností finálního výrobku) jsou do vnitřního zásobníku stroje současně
s granulátem případně nasávány, z nádob umístěných v prostoru strojů, podrcené zmetky z výroby.
Smísení materiálů je prováděno na gravimetrickém směšovači umístěném přímo na stroji.
Smíchaný vstupní materiál je ze zásobníku nabírán šnekem do plastifikační části jednotky, kde je postupně
nahříván na požadovanou vstřikovací teplotu (cca 150 - 230 °C podle typu granulátu) protitlakem
(plastifikací), elektrickým ohřevem a otáčením šneku. Z plastifikační jednotky je tavenina plastu vstříknuta
pohybem šnekového pístu na trn umístěný v dutině vstřikovací formy, čímž vznikne tzv. předlisek.
Bezprostředně po nastříknutí plastu se odsune vstřikovací forma a k trnu se přisune vyfukovací forma
předlisku. Následuje vyfouknutí stačeným vzduchem do tvaru daným tvarovou dutinou formy, ochlazení a
ztuhnutí plastu, otevření nástroje a vyhození (sejmutí) z trnu stlačeným vzduchem a celý proces se
opakuje.
Případné nestandardní výrobky jsou drceny, shromažďovány a následně předávány externí firmě, která
zajišťuje jejich likvidaci.
Finální výrobky jsou skládány a baleny do palet, skladovány a následně distribuovány k zákazníkům.

Stavební úpravy
Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, v rámci instalací nových strojů se nepředpokládají
podstatnější stavební úpravy s výjimkou usazení strojů a napojení na inženýrské sítě uvnitř haly.
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Vytápění
Vytápění haly bude zajištěno stávajícím způsobem – instalovaný příkon se nemění. Stávající větrání objektu
zůstane zachováno.

Dešťová kanalizace
Dešťové vody budou ze stávajících střech a zpevněných ploch jsou a budou odváděny do stávající
kanalizace – způsob ani množství se nemění.

Potřeba pracovních sil
Celkem budou v řešeném provozu v pracovat celkem 35 zaměstnanců v trojsměnném provozu.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv ze strojů) do půdy a
následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2017

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2018 (instalace posledního vstřikolisu)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Ústecký

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111

obec:

Lovosice

Městský úřad Lovosice
Osvoboditelů 109/12
410 30 Lovosice
tel.: 416 571 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
Změna zdroje znečišťování ovzduší:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111
Osvoboditelů 109/12
410 30 Lovosice
tel.: 416 571 111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

výstavbou záměru je dotčena parcela

p.č. 2444/11 (zastavěná plocha)

z toho:

ZPF (BPEJ):

parcely nejsou součástí ZPF

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

Lovosice [687707]

spotřeba:

do 2,8 m3 za den

zdroj:

stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody zanedbatelná

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:
Požární voda:

záměr nemá nároky na vodu
spotřeba:

záměr nemá nároky na vodu

zdroj:

stávající vodovodní řad

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

současný příkon do 0,65 MW

Spotřeba zemního plynu:

nedojde k navýšení

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

Základní surovinou bude plastový granulát
Celkem 250 t za rok.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávajícího areálu do objektu již nyní ke stejnému účelu
využívaného provozovatelem. Areál je a bude dopravně napojen přes stávající vjezd na ulici Tovární.
Pro dopravu vstupního materiálu a odvoz produktů se předpokládá nárůst stávající frekvence průměrně o 1
nákladní vozidlo za den a cca 5 osobních vozidel za den.
Celková intenzita dopravy do závodu po navýšení kapacity bude tedy činit:
•

osobní automobily

do 40 příjezdů denně (a stejný počet odjezdů)

•

lehké nákladní automobily

5 příjezdů denně (a stejný počet odjezdů)

•

těžká nákladní automobily

1 až 2 příjezdy denně (a stejný počet odjezdů)

Nejedná se tedy o podstatnou změnu oproti stávajícímu stavu.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Zpracování syntetických polymerů je dle zákona 201/2012 Sb. vyjmenovaný zdroj dle kódu 6.5. přílohy č.2.
Z hlediska emisního se však nejedná o významnější zdroj neboť během lisování plastů nedochází
k podstatnější emisi škodlivin. Stroje nejsou vybaveny odsáváním do venkovního prostředí. Hala je větrána
pouze za účelem odvodu přebytečného tepla a nutné obměny vzduchu. Organická rozpouštědla v rámci
běžné výroby nejsou používána (pouze občasně v rámci údržby).
Zařízení pro drcení zmetkových výrobků bude využíváno stávající, které není vybaveno odsáváním do
venkovního prostředí a které je a bude využíváno pouze občasně.
Podstatnější emise škodlivin do ovzduší se tedy nepředpokládá.

Plošné zdroje
S realizací nových plošných zdrojů se neuvažuje, využíváno je a bude stávající parkoviště pro 15 vozidel,
s ohledem na navýšení počtu zaměstnanců lze předpokládat mírný nárůst provozu na tomto parkovišti,
jeho maximální kapacita se však nezmění.

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem v souvislosti s navýšením výrobní kapacity mírně naroste, tento
nárůst bude zdrojem následujícího množství emisí:
PM10
g/km.den

NOx
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

0.317

4.070

0.020

0.024

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat emise ze spalovacích motorů vozidel dopravujících části
technologie do areálu. Množství emisí bude nízké (1 až 2 vozidla za den), z hlediska doby trvání a
potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se jedná o nevýznamný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

2,8 m3/den

areál je napojen přípojkou na stávající kanalizaci
Technologické vody: nebudou vznikat
Srážkové vody:

max. množství:

produkce se nezmění – plochy střech a
zpevněných ploch v areálu se nemění

Způsob nakládání s vodami se nemění - je využit stávající systém v areálu.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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B.III.3. Odpady
Odpady vzniklé při instalaci technologie budou na stavbě tříděny dle jednotlivých druhů a likvidovány
prostřednictvím firmy mající oprávnění k této činnosti, přednostně recyklací.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 04 05

O

Železo a ocel

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. Skutečné
množství zneškodněných odpadů bude dokumentováno vážními lístky.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.

Odpady z provozu
Nakládání s veškerými odpady vzniklými při užívání stavby musí být prováděno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a související vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Přeprava nebezpečných odpadů bude prováděna v uzavřených
kontejnerech a v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. ve znění zákona 1/2001 Sb., upravujícím přepravu
nebezpečných věcí ADR.
V rámci navýšení výrobní kapacity neočekáváme změnu ve struktuře stávajících produkovaných odpadů,
očekáváme však nárůst u odpadů z vlastní výroby a nárůst odpadů v důsledku navýšení počtu
zaměstnanců. Výčet odpadů, kterých se navrhovaná změna může týkat je uveden v následující tabulce:
Katalogové Název dle katalogu odpadů
číslo

kategorie

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

N

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Uvedený výčet je jen orientační, celková produkce odpadů pro realizaci záměru je odhadována na cca 30 t
ostatních odpadů a 0,08 t nebezpečných odpadů za rok. Problematika odpadového hospodářství je již nyní
spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady
jsou a budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány jsou a budou oprávněnou osobou.
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B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: v rámci instalace nových vstřikolisů nebudou instalovány nové zařízení – zdroje
hluku vně stávajícího objektu. Vlastní vstřikolisy jsou pochopitelně zdrojem hluku
uvnitř výrobní haly, jejich hluková emise je však relativně nízká a není tedy
předpoklad šíření hluku vně objektu.
Plošné stacionární – s tímto typem zdrojů není uvažováno.
Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku je možno uvažovat mírný nárůst stávající dopravy, tedy
příjezdy a odjezdy vozidla dovážejícího suroviny a expedující výsledné produkty.
Jedná se však o relativně nízký nárůst (cca 1 vozidlo za den). Provoz dopravy bude
jen v denní době.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna pouze v rámci údržby či oprav
zařízení, množství látek se kterými bude aktuálně manipulováno bude relativně malé (řádově
jednotky až desítky kg), veškeré výrobní suroviny jsou v pevném skupenství (nejsou rozpustné ve
vodě) a budou v uzavřených obalech.

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Lovosice, katastrálním území
Lovosice. V prostoru stávající průmyslové zóny. Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů je stávající
provoz v areálu a liniové dopravní stavby jako jsou železniční trať 090 a okolní uliční síť.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Areál záměru nezasahuje do vymezeného zátopového území Q100.
Plocha záměru se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem byly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a průměrné denní koncentrace PM10.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve obci Lovosice žije cca 8 710 obyvatel. Nejbližší obytná zástavba jsou obytné domy při ulici Zvonařova a
Jabloňová alej cca 120 m západně a severně od objektu v němž je navrženo umístění záměru. Přesný
počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o několik desítek osob
obývající nejbližší objekty.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
1

Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 6,2 km a více od lokality (jedná se o
stanice v Litoměřicích, Doksanech a další) s ohledem na vzdálenost pro popis stávajícího stavu využíváme
hlavně údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2015 nebyla průměrná roční koncentrace NO2 na citované stanici vykázána z důvodu častých
výpadků, v roce 2014 na této stanici dosáhla roční průměrná koncentrace hodnoty 16,8 µg.m-3, což činí
42% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy pravděpodobně nepřesahují hranici platného
imisního limitu.
Maximální hodinová koncentrace NO2 na této stanici dosáhla v roce 2014 hodnoty 62,6 µg.m-3 což je
-3
31% hodnoty imisního limitu (LV1h=200 µg.m ), limit tedy je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace až 21,7 µg.m , tedy do 54% limitu (LVr=40 µg.m ).

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Tuhé látky - PM10

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na citované stanici do 25,6 µg.m-3, tedy do 64%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na těchto stanicích dosáhla hodnot nad hranicí imisního limitu
-3
(LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla do 30 případů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 29,4 µg.m , tedy do 74% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
do hodnoty 55,8 µg.m , tedy nad hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na citované stanici do 17,7 µg.m-3, tedy do 71%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM25 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 20,0 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).

Benzen
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž benzenu průměrné roční
-3
-3
koncentrace 1,5 µg.m , tedy do 30% limitu (LVr=5 µg.m ).

Benzo(a)Pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných stanicích v Ústí nad
Labem 0,9 a 0,6 ng.m-3, což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují
hranici platného imisního limitu.

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje 1,42 ng.m ,
-3
imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující
charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160-170

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19
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Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 -100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

120-140

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr bude umístěn uvnitř stávající průmyslové haly, která je součástí průmyslového areálu, který je
v území dlouhodobě stabilizován. Nejbližšími významnými zdroji hluku je běžný provoz v areálu, provoz
železniční trati 090 (severně od areálu) a automobilová doprava na okolních komunikacích (silnice I/30,
která zajišťuje napojení Lovosic na dálnici D8 a další).
Hluková zátěž je zřejmá z výřezu „Strategické hlukové mapy silnic“ z roku 2007:

Vzhledem k tomu, že záměr není významným zdrojem hluku ze stacionárních zdrojů ani z dopravy a
nejbližší hlukově chráněné objekty jsou od záměru relativně vzdálené, není hluková situace v lokalitě
podrobněji popisována.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe,
• dílčí povodí 1-13-05 Labe od Ohře po Bílinu
• drobné povodí 1-13-05-0080 Modla.
Nejblíže areálu se nachází řeka Labe (cca 850 m severovýchodním směrem).
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Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Hranice COPAV
Severočeská křída leží cca 850 m severovýchodně od hranice areálu. Ochranná pásma vodních zdrojů
(Lovosice u hřbitova - VOD/2/7/1983 a Lovosice – myslivecká studna - VOD/2/7/1983) jsou od záměru
značně vzdáleny.

Předmětný areál leží mimo vyhlášeného záplavového území Labe (IDZÚ 100000007):

Podzemní voda
Dle hydrogeologického členění náleží sledované území k rajónu svrchní vrstvy 5440 Oharecká křída.
Areál průmyslového komplexu a objekt do něhož je záměr umisťován je stávající a nebude podstatněji
stavebně pozměněn, nepředpokládáme ani provádění jiný činnosti v rámci realizace ani provozu, které by
zasahovaly podzemní vody, proto podrobnější charakteristiky neuvádíme.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat ve stávající budově, tedy na pozemcích, které nejsou součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF), žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie Česká
vysočina. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:
•

Provincie:

•

Subprovincie : Česká tabule

•

Oblast :

Česká Vysočina
Středočeská tabule

•

Celek :

Dolnooharská tabule

•

Podcelek :

Terezínská kotlina

•

Okrsek:

Lovosická kotlina

Geologické poměry
Dolnooharská tabule tvoří západní část oblasti Středočeské tabule. Tabule je dlouhá 63 km a má ráz členité
pahorkatiny s výškovou členitosti 50-150 m. Její rozloha činí 1136,6 km2. Převládají zde sedimentárni
horniny a třetihorni vulkanity spadající do Hlínské zóny. Vyznačuje se zviněným reliéfem, který je zasažen
různé intenzivnimi netektonickými pohyby ker, s rozsáhlými strukturně denudačnimi plošinami, svahy při
zlomovych liniich a vzácnými neovulkanickými suky. Na východě a severovýchodě se vyskytuje akumulační
reliéf pleistéocennich říčních teras. Dolnooharská tabule je členěna do povodich Labe, Ohře a Vltavy.
Nejvyšším bodem Dolnooharské tabule je hora Říp se 456 m n. m.
Vlastní areál se nachází v prostoru spraší a sprašové hlíny [ID: 17]:

Zájmová lokalita se nenachází v poddolovaném území, ani zde nejsou vytipována místa dobývání
nerostných surovin.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografie
Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází v Polabském
bioregionu (1.7).
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Fauna a flora
Záměr bude realizován na ploše antropogenně pozměněné - ve stávajícím průmyslovém areálu bez
přirozeného vegetačního pokryvu.
Ze zástupců fauny lze očekávat výskyt bezobratlých a drobných zemních savců, případně zálety drobného
ptactva.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
Nejbližším VKP ze zákona je řeka Labe (cca 850 m severovýchodním směrem) tento tok nebudou realizací
záměru dotčen.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do prostoru
stávající komerční zóny v níž se nacházejí také jiné výrobní a komerční areály. Západně od areálu se
nachází malá enkláva rodinných domků.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.
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Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
V rámci realizace záměru se zásahy do terénu nepředpokládají, proto lze vyloučit pravděpodobnost
archeologického nálezu..

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál bude obsluhován stávajícím vjezdem z areálu na ul. Tovární, která navazuje na silnici I/30
a dále případně na dálnici D8. Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.
Intenzity dopravy na silnici I/3 za rok 2010 dle údajů ŘSD činily 16 222 vozidel, z toho 5 674 těžkých:

Údaje o intenzitách dopravy na ul. Tovární nejsou k dispozici (sčítání zde s ohledem na nízké intenzity
neprobíhá).

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr může působit na okolní obyvatelstvo především dopravním provozem. Hlavními
potenciálními problémy proto může být hluk, případně znečišťování ovzduší vyvolané automobilovou
dopravou. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do areálu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytný objekt
je vzdálena cca 110 m západně od navrhovaného záměru. Zástavba je částečně odcloněna stávajícími
budovami v areálu.

znečišťování ovzduší
Předmětem záměru je umístění nových vstřikolisů na výrobu plastových výlisků do stávajícího výrobního
provozu zabývajícího se stejnou činností. Dochází tedy ke zvýšení kapacity výroby nikoli ke změně
sortimentu, či používaných surovin nebo výrobních postupů.
Během lisování plastových výlisků nedochází k podstatnější emisi škodlivin do ovzduší, jednotlivé stroje
tedy nejsou vybaveny odsáváním vyvedeným do venkovního prostoru. Ovlivnění stávající imisní zátěže
v okolí výrobního závodu v důsledku navrhovaného záměru tedy považujeme za vyloučené.
Imisní příspěvek záměrem vyvolanou dopravou, tedy nárůstem stávající dopravy obsluhující výrobní závod,
je relativně nízký (max. 1 nákladní a 5 osobních vozidel za den).
Nárůst dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků uvažovaných škodlivin a
mohou být proto považovány za přijatelné.

pachová zátěž
Emise pachových látek se nepředpokládá, proto nepředpokládáme ani možnost obtěžování obyvatelstva
zápachem.

hluk
Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 120, tyto obytné objekty jsou od areálu odděleny
silnici I/30, která je nejvýznamnějším zdrojem hluku v dotčeném území (viz kap. C.II.3).
V rámci navrhovaného záměru nebudou umisťovány žádné stacionární zdroje hluku, které by ovlivňovaly
stávající hlukovou situaci vně výrobní haly.
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Nárůst automobilové dopravy vyvolané navrženým záměrem je minimální (1 nákladní a cca 5 osobních
vozidel za den), nelze tedy předpokládat takové ovlivnění stávajících intenzit dopravy na silnici I/30
(16 222 vozidel, z toho 5 674 těžkých), které by znamenalo podstatnější změnu stávající hlukové zátěže
v blízkosti nejbližších hlukově chráněných objektů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Sociální a ekonomické důsledky
V rámci předmětného záměru se počítá postupným vznikem několika nových pracovních míst, vzhledem
k celkové zaměstnanosti se však nejedná o významný počet.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob.
S ohledem na relativně malé množství surovin pro výrobu a celkově relativně malé produkci výroby
nepředpokládáme nárůst špičkových intenzit nákladní dopravy. U osobní dopravy s ohledem na nárůst
zaměstnanců předpokládáme maximálně s nárůstem 5 příjezdů osobních vozidel do areálu za den (oproti
současnosti). Tento nárůst dopravy neznamená významnější navýšení emise škodlivin do ovzduší, proto
neočekáváme podstatnější změnu stávající kvality ovzduší v lokalitě v důsledku realizace oznamovaného
záměru.
Vlastní technologie není zdrojem podstatnější emise škodlivin do ovzduší.
Pro servis, údržbu a čištění strojů se používají přípravky s obsahem VOC, jejich spotřeba je však nízká,
celková roční emise z celého provozu bude dosahovat řádově jednotky kg za celý rok.

Zápach
Hodnocený záměr nebude významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Stacionární zdroje hluku
V rámci navrženého záměru se nepředpokládá realizace nových zdrojů hluku do venkovního prostoru a
nová technologická zařízení – vstřikolisy nebudou zdrojem významné emise hluku s dosahem vně objektu.
Stávající hlukově imisní situace v okolí záměru se tedy nemění. lze tedy, ve vztahu k předpokládaným
provozním hlukovým vlivům záměru reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní.
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Vliv dopravy
V místě realizace se předpokládá jen minimální přírůstek dopravy. Z tohoto důvodu zvýšení počtu vozidel
nebude mít nejspíše žádný vliv na stávající hlukovou situaci v okolí a bude plně vyhovovat Nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní dobu.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V rámci realizace záměru se neuvažuje s vybudování nového zastřešeného objektu, ani s úpravou stávající
zpevněné plochy. Proto nedojde ke zvýšení a zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací
záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku.
Realizace záměru nebude mít žádný vlivy na odvodnění zájmového území.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody jsou a budou
vypouštěny do stávající splaškové kanalizace, jejich množství ani kvalita se nezmění.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, významnější manipulace s látkami potenciálně
nebezpečnými pro podzemní vody v objektu ani na volných plochách nebude prováděna.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen ve stávajícím objektu, tedy na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF) ani na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL). K vlivům na půdy tedy nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru stávajícího průmyslového areálu, do stávajícího objektu, v prostoru
posuzovaného záměru se tedy nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
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V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající průmyslovou zástavbou. Záměr je navržen
do stávající budovy bez nutnosti jejich úprav. Vliv na krajinu je tedy vyloučen.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr je navržen do stávající budovy bez nutnosti jejich úprav. V prostoru záměru se tedy nenachází
žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál je a bude napojen vjezdem na ulici Tovární napojené na silnici I/30, záměr nevyvolá nároky na
realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí s výjimkou připojení technologie
na stávající sítě uvnitř výrobní haly.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy vyvolané odsáváním prostoru lakovny a dopravou. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně
řešené v části věnované ovzduší a hluku.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.

STRANA 28 z 32

Rozšíření výroby společnosti FUKOKU Lovosice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora je instalace několika nových vstřikovacích lisů na výrobu plastových výlisků do stávající
výrobní haly. Areál je v současné době využíván pro výrobu totožných výrobků a v rámci oznamovaného
záměru nedojde k jeho rozšíření.
Realizací záměru nedojde ke změně výrobního programu ani ke změně stávajících výrobních postupů.
Účelem záměru je pouze navýšení výrobní kapacity s ohledem na rostoucí poptávku ze strany odběratelů.
V souvislosti se záměrem se nepředpokládá podstatnější nárůst automobilové dopravy - dovoz surovin i
expedice výrobků prakticky nárůst dopravy nezpůsobí, navýšení počtu zaměstnanců může znamenat
navýšení počtu osobních vozidel cca o 5 aut za den.
V souvislosti se záměrem se uvažuje se zřízením cca 5 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k relativně malé změně množství
stávajících emisí škodlivin do ovzduší v důsledku nárůstu osobní dopravy o několik vozidel, vliv na celkovou
kvalitu ovzduší však nebude významný.
Záměr významnějším způsobem nezmění stávající zdroje hluku.
V areálu nebude skladováno zboží nebo látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či
lidské zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Bezpečnostní listy
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
Autoři přílohových dokumentů jsou uvedeni v příslušných částech těchto příloh.
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Datum revize 19.07.2013

Cit. 150000000591

Tento bezpečnostní list produktu je poskytován jako všeobecná informace pro poučení o zdraví a bezpečnosti.
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor výrobku
Název výrobku

: HYTREL ® thermoplastic polyester elastomer

Typy

: G5564, HTR4275, HTR5612, HTR8105, HTR8139, HTR8441, HTR8730

Recyklační kód

: ISO 11469 : >TPC-ET<

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi

plast pro vstrikování a/nebo extrudování

Podrobné údaje o dodavateli
Firma

: DuPont Iberica S.L.
Avda. Diagonal, 561
ES-08029 Barcelona
Španělsko

Telefonní

: +34-98-512-4000

Fax

: +34-98-512-4090

E-mailová adresa

: sds-support@che.dupont.com

Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé
situace

: +1-860-892-7693

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace látky nebo směsi
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
Prvky označení
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.
Další nebezpečnost
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Nebezpečné produkty rozkladu
Tetrahydrofuran
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika
směsi

:

Kopolymer butylenftalátu a polyalkylenetherglykolu

:

aditiva

Žádné nebezpečné složky, které by měly být uvedeny podle předpisů (ES) č. 1907/2006 a (ES) č. 453/2010
Výše uvedené produkty vyhovují REACH; registrační číslo(a) nesmí být uděleno(a), protože látka(y) je(jsou)
vyjmuta(y), dosud neregistrována(y) pod REACH nebo je(jsou) registrovaná(ány) jiným regulačním procesem
(použití jako biocid, přípravky pro ochranu rostlin), atd.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny

:

Postiženého vyneste na čerstvý vzduch a uložte. Osobám v bezvědomí nikdy
nepodávejte nic ústy. Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první
pomoc. Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované
polohy na boku.

Vdechnutí

:

Při náhodném nadýchání se požárních plynů nebo rozkladných produktů jděte
na čerstvý vzduch. Při závažném vystavení vlivu konzultujte s lékařem.

Styk s kůží

:

Po potřísnění roztaveným materiálem rychle pokožku ochladte studenou
vodou. Polymer z pokožky neodstraňujte. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí

:

Oči preventivně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití

:

Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. Preventivně se
napijte vody.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Hasiva
Vhodná hasiva

: Oxid uhličitý (CO2), Suchý prášek, Pěna, Voda

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Specifická nebezpečí při
hašení požáru

: Velká množství roztavené hmoty se mohou na vzduchu spontánně vznítit.
Ochlazení vodou představuje správný způsob zacházení. Nebezpečné plyny,
které vznikají při nedokonalém spalování, mohou obsahovat: Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý (CO2) (viz též oddíl 10)
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Pokyny pro hasiče
Zvláštních ochranných
prostředků pro hasiče

: Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné
prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány
podle místních předpisů. Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do
kanalizace nebo vodních zdrojů. Po vznícení hoří bez cizího zdroje tepla (IEC
60695-11-10 : HB).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
: Větrejte prostory. Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná
opatření.

Opatření na ochranu osob

Opatření na ochranu životního prostředí
Opatření na ochranu
životního prostředí

: Pokuste se zabránit vniknutí materiálu do kanalizace nebo vodního toku.
Neznečistěte povrchové vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Čistící metody

: Rychle očistěte zametením nebo odsátím. Zameťte, odsajte uniknuvší materiál
a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění.

Další informace

: Mechanicky seberte.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné
zacházení

:

Chraňte proti znečištění. Při otvírání kontejnerů zabraňte vdechování
uvolňovaných par. Obal otvírejte pouze v dobře větraných prostorách. Zajistěte
přiměřené odsávání u sušáren, strojních zařízení a v místech vzniku prachu
nebo těkavých látek. Všeobecné bezpecnostní opatrení pro všechny plasty a
elastomery: Osobní ochrana viz sekce 8. V případě nedostatečného větrání
používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Nejsou
požadovány žádné speciální pokyny pro manipulaci.

Pokyny k ochraně proti
požáru a výbuchu

:

Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může
způsobit vznícení par organických látek).

Třída výbušnosti prachu

:

data neudána

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací
prostory a kontejnery

:

Nejsou požadovány žádné speciální skladovací podmínky. Nádoby skladujte
dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Chraňte proti znečištění.

Další informace o

:

žádný
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skladovacích podmínkách
Pokyny pro společné
skladování

:

Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná speciální omezení.

Jiné údaje

:

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Kontrolní parametry
Pokud sub-sekce je prázdná, žádné hodnoty nejsou použitelné.
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště
Typ
Kontrolní
Aktualizace
Forma expozice
parametry

Základ

Dust (inhalable and respirable fraction)
PEL
5,0 mg/m3
03 2012
Prach.

CZ OEL

Poznámky

Tetrahydrofuran (Č. CAS 109-99-9)
SKIN_DES

12 2009

EU ELV

Může být absorbován kůží.

TWA

150 mg/m3
50 ppm

12 2009

EU ELV

Orientační

STEL

300 mg/m3
100 ppm

12 2009

EU ELV

Orientační

TLV-C

300 mg/m3

12 2007

CZ OEL

12 2007

CZ OEL

12 2007

CZ OEL

SKIN_DES
PEL

150 mg/m3

Může být absorbován kůží.

Omezování expozice
Technická opatření

:

Při zpracování tohoto materiálu za horka použijte lokální a/nebo celkové
odsávání k udržení koncentrace par a dýmů pod expozičními limity.

Ochrana očí

:

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

:

Materiál: Tepelně izolující rukavice
®
Ochranné rukavice (typ : Kevlar - odolné teplu, možno používat do
proděravění)

Ochrana kůže a těla

:

Pro možnost styku s horkým/roztaveným materiálem je nutno použít odev a
obuv odolné horku. Pravidelně čistěte přístroje, pracovní prostory a obklady.
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Ochranná opatření

:

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Hygienická opatření

:

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Všeobecné
bezpecnostní opatrení pro všechny plasty a elastomery: Nevdechujte páry,
uvolnované horkým polymerem.

Ochrana dýchacích cest

:

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici,
musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Vhodný dýchací přístroj:
Polomaska s prachovým filtrem FFP2/FFP3 (/EN149)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma

: pelety

Barva

: různý

Zápach

: žádný

pH

: nepoužitelné

Bod tání/rozmezí bodu tání

: 150 - 225 °C

Bod vzplanutí

: nepoužitelné

Termický rozklad

: > 275 °C

Hustota

: 1,14 - 1,27 g/cm3 , Metoda: ISO 1183

Rozpustnost ve vodě

: nerozpustná látka

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
Možnost nebezpečných
reakcí

: Žádné(ý). Další informace : Během sušení, čištění a lisování se mohou
uvolňovat malá množství nebezpečných plynů a/nebo částic látky. Tyto mohou
dráždit oči, nos a hrdlo. Velké množství roztavené hmoty může uvolňovat
nebezpečné plyny Ochlazení vodou představuje správný způsob zacházení. Za
normálních podmínek stabilní.

Podmínky, kterým je třeba
zabránit

: Zamezte delšímu zahřívání nad doporučený horní výrobní limit.

Neslučitelné materiály

:

Nebezpečné produkty
rozkladu

: Aldehydy
Tetrahydrofuran
Acrolein

Silné kyseliny a oxidační prostředky

ODDÍL 11: Toxikologické informace
O produktu neexistují žádné údaje.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Metody nakládání s odpady
Výrobek

: Produkt může být recyklován podobně jako většina termoplastů. Recyklace má
přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.
Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Může být v
souladu s místními předpisy uloženo na skládku. Neznečistěte stojící nebo
tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou.

Znečištěné obaly

: Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k
recyklaci nebo zneškodnění.

Číslo z evropského katalogu
odpadů

: 07 02 99: Jinak nespecifikované odpady.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR
14.1. Číslo OSN:
nepoužitelné
nepoužitelné
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro
nepoužitelné
přepravu:
nepoužitelné
14.4. Obalová skupina:
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
žádný
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
IATA_C
nepoužitelné
14.1. Číslo OSN:
nepoužitelné
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro
nepoužitelné
přepravu:
nepoužitelné
14.4. Obalová skupina:
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
žádný
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
IMDG
nepoužitelné
14.1. Číslo OSN:
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
nepoužitelné
nepoužitelné
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
nepoužitelné
14.4. Obalová skupina:
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
žádný
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
nepoužitelné
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ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Třída znečištění vod
(Německo)

:

nwg

neohrožující vody

Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tento(tyto) produkt(y) není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti
ODDÍL 16: Další informace

Omezení v použití
Nepoužívejte materiály společnosti DuPont v lékařských aplikacích týkajících se implantací do lidského těla nebo
přicházejících do styku s vnitřními tělesnými tekutinami nebo tkáněmi, dokud o nich společnost DuPont nevydá
závazné písemné prohlášení, že jsou v souladu s její politikou týkající se lékařských aplikací a výslovně nepotvrdí
zamýšlené použití. Další indormace si laskavě vyžádejte od Vašeho zástupce společnosti DuPont. Můžete si
rovněž vyžádat kopii materiálu o POLITICE společnosti DuPont v oblasti lékařských aplikací a materiálu této
společnosti o ZÁRUKÁCH v oblasti lékařských aplikací.
Další informace
V echny chemické slo ky jsou uvedeny v:, EINECS
Před použitím si přečtěte bezpečnostní informace firmy DuPont.
®
Registrovaná ochranná známka firmy E.I. du Pont de Nemours and Company
™
Trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scénář expozice (ES) není vyžadován.
Podstatná změna proti předchozí verzi je označena dvojitým pruhem.
Informace poskytované tímto bezpečnostním listem produktu odpovídají našim nejlepším vědomostem, informacím
a přesvědčení k datu vydání. Podané informace jsou myšleny pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci, použití,
zpracování, skladování, přepravu, zneškodnění a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci
jakosti. Výše uvedené informace se týkají pouze jmenovaného(ých) specifického(ých) materiálu(ů) a nesmí platit pro
tyto materiály nebo v procesech, pokud materiál zestárnul nebo byl zpracován, pokud není v textu specifikováno
jinak.

7/7

Safety Data Sheet
FORPRENE NERO
6B0901D40
version 3 del 26/11/2015

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
Mixture identification:
Trade name:
Trade code:

FORPRENE NERO
6B0901D40

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Recommended use:
Industrial uses
Uses advised against:
All uses not listed in the recommended uses
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Company:
SO.F.TER. SPA
Via Mastro Giorgio 1, Zona Industriale Villa Selva
47122 Forlì FC Italia
Tel. +39 0543 790411
Fax. +39 0543 473119
Competent person responsible for the safety data sheet:
michele.pontevivo@softerspa.com
1.4. Emergency telephone number
Tel. +39 0543 790411
only during office hours: from 8:30 to 12:30 am; from 1:30 to 5:30 pm.
From Monday to Friday.
SECTION 2: Hazards identification
In the polymeric preparation the hazardous components are completely incorporated and embedded in the
polymeric matrix, the correlated exposition and risk fail. The preparation turns out to be not dangerous to the
aquatic environment in the form in which it is placed on the market.
2.1. Classification of the substance or mixture
EC regulation criteria 1272/2008 (CLP)
The product is not classified as dangerous according to Regulation EC 1272/2008 (CLP).
Adverse physicochemical, human health and environmental effects:
No other hazards
2.2. Label elements
Classification and Labelling according to EC regulations: Derogations from labelling requirements in
accordance with Reg. (EC) 1272/2008, Annex I, Paragraph 1.3.4
Here below the text from Reg. (EC) 1272/2008, Annex I, Paragraph 1.3.4 is quoted:
“1.3 Derogations from labelling requirements for special cases.
1.3.4. Metals in massive form, alloys, mixtures containing polymers, mixtures containing elastomers.
1.3.4.1. Metals in massive form, alloys, mixtures containing polymers and mixtures containing elastomers do
not require a label according to this Annex, if they do not present a hazard to human health by inhalation,
ingestion or contact with skin or to the aquatic environment in the form in which they are placed on the
market, although classified as hazardous in accordance with the criteria of this Annex.
1.3.4.2. Instead, the supplier shall provide the information to downstream users or distributors by means of
the SDS.”
The product is not classified as dangerous according to Regulation EC 1272/2008 (CLP).
Symbols:
None
Hazard statements:
None
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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Precautionary statements:
None
Special Provisions:
None
Special provisions according to Annex XVII of REACH and subsequent amendments:
None
2.3. Other hazards
vPvB Substances: None - PBT Substances: None
Other Hazards:
No other hazards
SECTION 3: Composition/information on ingredients
3.1. Substances
N.A.
3.2. Mixtures
Hazardous components within the meaning of the CLP regulation and related classification:
>= 1% - < 3% Talc
CAS: 14807-96-6, EC: 238-877-9
The product is not classified as dangerous according to Regulation EC 1272/2008 (CLP).
>= 1% - < 3% Carbon black
REACH No.: 01-2119384822-32-xxxx, CAS: 1333-86-4, EC: 215-609-9
The product is not classified as dangerous according to Regulation EC 1272/2008 (CLP).

SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures
In case of skin contact:
Wash with plenty of water and soap.
In case of eyes contact:
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
In case of Ingestion:
Do not under any circumstances induce vomiting. OBTAIN A MEDICAL EXAMINATION IMMEDIATELY.
In case of Inhalation:
Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
None
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment:
None
SECTION 5: Firefighting measures
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media:
Water.
Carbon dioxide (CO2).
Extinguishing media which must not be used for safety reasons:
None in particular.
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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Do not inhale explosion and combustion gases.
Burning produces heavy smoke.
5.3. Advice for firefighters
Use suitable breathing apparatus .
Collect contaminated fire extinguishing water separately. This must not be discharged into drains.
Move undamaged containers from immediate hazard area if it can be done safely.
SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Wear personal protection equipment.
Remove all sources of ignition.
See protective measures under point 7 and 8.
6.2. Environmental precautions
Avoid releasing into environment.
6.3. Methods and material for containment and cleaning up
In the event of a spill, collect the product up with mechanical means, being careful not to create dust.
Collect and preserve in closed containers.
6.4. Reference to other sections
See also section 8 and 13
SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Avoid contact with skin and eyes, inhaltion of vapours and mists.
Do not eat or drink while working.
See also section 8 for recommended protective equipment.
7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Keep away from food, drink and feed.
Incompatible materials:
None in particular.
Instructions as regards storage premises:
Adequately ventilated premises.
7.3. Specific end use(s)
None in particular
SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Talc - CAS: 14807-96-6
- OEL Type: ACGIH - LTE(8h): 2 mg/m3 - Notes: A4, (E,R) - Pulm fibrosis, pulm func
Carbon black - CAS: 1333-86-4
- OEL Type: ACGIH - LTE(8h): 3 mg/m3 - Notes: A3 (I) - Bronchitis
DNEL Exposure Limit Values
N.A.
PNEC Exposure Limit Values
N.A.
8.2. Exposure controls
Eye protection:
Not needed for normal use. Anyway, operate according good working practices.
Protection for skin:
No special precaution must be adopted for normal use.
Protection for hands:
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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Not needed for normal use.
Respiratory protection:
Not needed for normal use.
Thermal Hazards:
None
Environmental exposure controls:
None
Appropriate engineering controls:
None
SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
colour:
Black
Appearance: Cylindrical pellet
Odour: Light, Characteristic
Odour threshold:
N.A.
pH:
N.A.
Melting point / freezing point:
160÷200°C
Initial boiling point and boiling range:
N.A.
Solid/gas flammability:
N.A.
Upper/lower flammability or explosive limits: N.A.
Vapour density:
N.A.
Evaporation rate:
N.A.
Vapour pressure:
N.A.
Relative density:
0.95÷1.05 g/cm3
Solubility in oil:
N.A.
Partition coefficient (n-octanol/water):
N.A.
Auto-ignition temperature:
>350°C
Decomposition temperature:
>300°C
Viscosity:
N.A.
Explosive properties:
N.A.
Oxidizing properties:
N.A.
9.2. Other information
Miscibility:
N.A.
Fat Solubility:
N.A.
Conductivity:
N.A.
Substance Groups relevant properties

N.A.

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity
Stable under normal conditions
10.2. Chemical stability
Stable under normal conditions
10.3. Possibility of hazardous reactions
None
10.4. Conditions to avoid
Stable under normal conditions.
10.5. Incompatible materials
None in particular.
10.6. Hazardous decomposition products
None.
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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SECTION 11: Toxicological information
In the polymeric preparation the hazardous components are completely incorporated and embedded in the
polymeric matrix, the correlated exposition and risk fail. The preparation turns out to be not dangerous to the
aquatic environment in the form in which it is placed on the market.
11.1. Information on toxicological effects
Toxicological information of the mixture:
N.A.
Toxicological information of the main substances found in the mixture:
Carbon black - CAS: 1333-86-4
a) acute toxicity:
Test: LD50 - Route: Oral - Species: Rat > 8000 mg/kg
c) serious eye damage/irritation:
Test: Eye Irritant - Species: Rabbit Negative
If not differently specified, the information required in Regulation 453/2010/EC listed below must be
considered as N.A.:
a) acute toxicity;
b) skin corrosion/irritation;
c) serious eye damage/irritation;
d) respiratory or skin sensitisation;
e) germ cell mutagenicity;
f) carcinogenicity;
g) reproductive toxicity;
h) STOT-single exposure;
i) STOT-repeated exposure;
j) aspiration hazard.
SECTION 12: Ecological information
In the polymeric preparation the hazardous components are completely incorporated and embedded in the
polymeric matrix, the correlated exposition and risk fail. The preparation turns out to be not dangerous to the
aquatic environment in the form in which it is placed on the market.
12.1. Toxicity
Adopt good working practices, so that the product is not released into the environment.
Carbon black - CAS: 1333-86-4
a) Aquatic acute toxicity:
Endpoint: LC50 - Species: Fish > 1000 mg/l - Duration h: 96
Endpoint: EC50 - Species: Daphnia > 5600 mg/l - Duration h: 24
Endpoint: EC50 - Species: Algae > 10000 mg/l - Duration h: 72
f) Effects in sewage plants:
Endpoint: EC50 > 800 mg/l - Duration h: 3
12.2. Persistence and degradability
N.A.
12.3. Bioaccumulative potential
N.A.
12.4. Mobility in soil
N.A.
12.5. Results of PBT and vPvB assessment
vPvB Substances: None - PBT Substances: None
12.6. Other adverse effects
None
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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SECTION 13: Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods
Recover if possible. In so doing, comply with the local and national regulations currently in force.
SECTION 14: Transport information
14.1. UN number
Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.
14.2. UN proper shipping name
N.A.
14.3. Transport hazard class(es)
N.A.
14.4. Packing group
N.A.
14.5. Environmental hazards
N.A.
14.6. Special precautions for user
N.A.
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code
N.A.
SECTION 15: Regulatory information
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
Dir. 98/24/EC (Risks related to chemical agents at work)
Dir. 2000/39/EC (Occupational exposure limit values)
Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)
Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)
Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013
Regulation (EU) n. 453/2010 (Annex II)
Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulation (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Restrictions related to the product or the substances contained according to Annex XVII Regulation (EC)
1907/2006 (REACH) and subsequent modifications:
Restrictions related to the product:
No restriction.
Restrictions related to the substances contained:
No restriction.
Where applicable, refer to the following regulatory provisions :
Directive 2003/105/CE ('Activities linked to risks of serious accidents') and subsequent amendments.
Regulation (EC) nr 648/2004 (detergents).
1999/13/EC (VOC directive)
Reg. (UE) n.528/2012
Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Provisions related to directives 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):
N.A.
15.2. Chemical safety assessment
No
In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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SECTION 16: Other information
Paragraphs modified from the previous revision:
SECTION 2: Hazards identification
SECTION 3: Composition/information on ingredients
SECTION 8: Exposure controls/personal protection
SECTION 11: Toxicological information
SECTION 12: Ecological information
This document was prepared by a competent person who has received appropriate training.
Main bibliographic sources:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of
the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Appendix 1
Insert further consulted bibliography
The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. It refers
solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality.
It is the duty of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to the
specific use intended.
This MSDS cancels and replaces any preceding release.
All the mineral base oils contained in this product have a value < 3 % wt of DMSO extract, according to IP
346/92 (Nota L - Dir. 94/69/CE - Reg (CE) 1272/2008)
Here below the text from Reg. (CE) 1272/2008, Note L:
“The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 3
% DMSO extract as measured by IP 346 ‘Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base
oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method’,
Institute of Petroleum, London. This note applies only to certain complex oil-derived substances in Part 3.”
ADR:
CAS:
CLP:
DNEL:
EINECS:
GefStoffVO:
GHS:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:
STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road.
Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
Classification, Labeling, Packaging.
Derived No Effect Level.
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
Ordinance on Hazardous Substances, Germany.
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.
International Air Transport Association.
Dangerous Goods Regulation by the "International Air Transport Association"
(IATA).
International Civil Aviation Organization.
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
International Maritime Code for Dangerous Goods.
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
Explosion coefficient.
Lethal concentration, for 50 percent of test population.
Lethal dose, for 50 percent of test population.
Long-term exposure.
Predicted No Effect Concentration.
Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail.
Short-term exposure.
Short Term Exposure limit.
Specific Target Organ Toxicity.
Threshold Limiting Value.
Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH
Standard).

In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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WGK:

German Water Hazard Class.

In accordance with:
Reg. (CE) N.1907/2006; Reg. (UE) N.453/2010,
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Cit. 150000000592

Tento bezpečnostní list produktu je poskytován jako všeobecná informace pro poučení o zdraví a bezpečnosti.
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor výrobku
Název výrobku

: HYTREL ® thermoplastic polyester elastomer

Typy

: HTR237BG, HTR8332, HTR8341, HTR8341A, HTR8341C, HTR8341G,
HTR8347

Recyklační kód

: ISO 11469 : >TPC-ET<

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi

plast pro vstrikování a/nebo extrudování

Podrobné údaje o dodavateli
Firma

: DuPont Iberica S.L.
Avda. Diagonal, 561
ES-08029 Barcelona
Španělsko

Telefonní

: +34-98-512.4000

Fax

: +34-98-512.4090

E-mailová adresa

: sds-support@che.dupont.com

Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé
situace

: +1-860-892-7693

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace látky nebo směsi
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.
Prvky označení
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.
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Další nebezpečnost
Nebezpečné produkty rozkladu
Tetrahydrofuran
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika
směsi

:

Kopolymer butylenftalátu a polyalkylenetherglykolu

:

aditiva

Směsi
Registrační číslo

Klasifikace podle
směrnice 67/548/EHS

Tetrahydrofuran (Č. CAS109-99-9) (Č.ES203-726-8)
F;R11
01-2119444314-46
R19
Xi;R36/37

Klasifikace podle směrnice
1272/2008 (CLP)

Koncentrace

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

%

Přítomny v množství pod zákonnými limity detekovatelnosti, mohou být postřehnutelné.
Výše uvedené produkty vyhovují REACH; registrační číslo(a) nesmí být uděleno(a), protože látka(y) je(jsou)
vyjmuta(y), dosud neregistrována(y) pod REACH nebo je(jsou) registrovaná(ány) jiným regulačním procesem
(použití jako biocid, přípravky pro ochranu rostlin), atd.
Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.
Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny

:

Postiženého vyneste na čerstvý vzduch a uložte. Osobám v bezvědomí nikdy
nepodávejte nic ústy. Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první
pomoc. Postiženého zvracejícího v poloze na zádech otočte do stabilizované
polohy na boku.

Vdechnutí

:

Při náhodném nadýchání se požárních plynů nebo rozkladných produktů jděte
na čerstvý vzduch. Při závažném vystavení vlivu konzultujte s lékařem.

Styk s kůží

:

Po potřísnění roztaveným materiálem rychle pokožku ochladte studenou
vodou. Polymer z pokožky neodstraňujte. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí

:

Oči preventivně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití

:

Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. Preventivně se
napijte vody.
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Hasiva
Vhodná hasiva

: Oxid uhličitý (CO2), Suchý prášek, Pěna, Voda

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
: Velká množství roztavené hmoty se mohou na vzduchu spontánně vznítit.
Ochlazení vodou představuje správný způsob zacházení. Nebezpečné plyny,
které vznikají při nedokonalém spalování, mohou obsahovat: Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý (CO2) (viz též oddíl 10)

Specifická nebezpečí při
hašení požáru

Pokyny pro hasiče
Zvláštních ochranných
prostředků pro hasiče

: Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné
prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány
podle místních předpisů. Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do
kanalizace nebo vodních zdrojů. Po vznícení hoří bez cizího zdroje tepla (IEC
60695-11-10 : HB).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
: Větrejte prostory. Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná
opatření.

Opatření na ochranu osob

Opatření na ochranu životního prostředí
Opatření na ochranu
životního prostředí

: Pokuste se zabránit vniknutí materiálu do kanalizace nebo vodního toku.
Neznečistěte povrchové vody.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Čistící metody

: Rychle očistěte zametením nebo odsátím. Zameťte, odsajte uniknuvší materiál
a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění.

Další informace

: Mechanicky seberte.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné
zacházení

:

Chraňte proti znečištění. Při otvírání kontejnerů zabraňte vdechování
uvolňovaných par. Zajistěte přiměřené odsávání u sušáren, strojních zařízení a
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v místech vzniku prachu nebo těkavých látek. Všeobecné bezpecnostní
opatrení pro všechny plasty a elastomery: Osobní ochrana viz sekce 8. V
případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu
dýchacích orgánů. Nejsou požadovány žádné speciální pokyny pro manipulaci.
Obal otvírejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pokyny k ochraně proti
požáru a výbuchu

:

Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může
způsobit vznícení par organických látek).

Třída výbušnosti prachu

:

data neudána

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací
prostory a kontejnery

:

Nejsou požadovány žádné speciální skladovací podmínky. Nádoby skladujte
dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Chraňte proti znečištění.

Další informace o
skladovacích podmínkách

:

žádný

Pokyny pro společné
skladování

:

Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná speciální omezení.

Jiné údaje

:

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Kontrolní parametry
Pokud sub-sekce je prázdná, žádné hodnoty nejsou použitelné.
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště
Typ
Kontrolní
Aktualizace
Forma expozice
parametry

Základ

Dust (inhalable and respirable fraction)
5,0 mg/m3
12 2007
TWA
Prach.

CZ OEL

Poznámky

Tetrahydrofuran (Č. CAS 109-99-9)
TLV-C
300 mg/m3

12 2007

CZ OEL

SKIN_DES

12 2007

CZ OEL

12 2007

CZ OEL

12 2009

EU ELV

Může být absorbován kůží.

12 2009

EU ELV

Orientační

TWA

150 mg/m3

SKIN_DES
STEL

300 mg/m3
100 ppm

4/8

Může být absorbován kůží.

Bezpečnostní list produktu

HYTREL ® thermoplastic polyester elastomer
Verze 2.8
Datum revize 02.11.2012
TWA

Cit. 150000000592
150 mg/m3
50 ppm

12 2009

EU ELV

Orientační

Omezování expozice
Technická opatření

:

Při zpracování tohoto materiálu za horka použijte lokální a/nebo celkové
odsávání k udržení koncentrace par a dýmů pod expozičními limity.

Ochrana očí

:

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

:

Materiál: Tepelně izolující rukavice
®
Ochranné rukavice (typ : Kevlar - odolné teplu, možno používat do
proděravění)

Ochrana kůže a těla

:

Pro možnost styku s horkým/roztaveným materiálem je nutno použít odev a
obuv odolné horku. Pravidelně čistěte přístroje, pracovní prostory a obklady.

Ochranná opatření

:

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Hygienická opatření

:

Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Všeobecné
bezpecnostní opatrení pro všechny plasty a elastomery: Nevdechujte páry,
uvolnované horkým polymerem.

Ochrana dýchacích cest

:

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici,
musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Vhodný dýchací přístroj:
Polomaska s prachovým filtrem FFP2/FFP3 (/EN149)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma

: pelety

Barva

: různý

Zápach

: žádný

pH

: nepoužitelné

Bod tání/rozmezí bodu tání

: 150 - 225 °C

Bod vzplanutí

: nepoužitelné

Termický rozklad

: > 275 °C

Hustota

: 1,14 - 1,27 g/cm3 , Metoda: ISO 1183

Rozpustnost ve vodě

: nerozpustná látka

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
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Možnost nebezpečných
reakcí

: Žádné(ý). Další informace : Během sušení, čištění a lisování se mohou
uvolňovat malá množství nebezpečných plynů a/nebo částic látky. Tyto mohou
dráždit oči, nos a hrdlo. Velké množství roztavené hmoty může uvolňovat
nebezpečné plyny Ochlazení vodou představuje správný způsob zacházení. Za
normálních podmínek stabilní.

Podmínky, kterým je třeba
zabránit

: Zamezte delšímu zahřívání nad doporučený horní výrobní limit.

Neslučitelné materiály

:

Nebezpečné produkty
rozkladu

: Aldehydy
Tetrahydrofuran
Acrolein

Silné kyseliny a oxidační prostředky

ODDÍL 11: Toxikologické informace
O produktu neexistují žádné údaje.
ODDÍL 12: Ekologické informace
O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Metody nakládání s odpady
Výrobek

: Produkt může být recyklován podobně jako většina termoplastů. Recyklace má
přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.
Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Může být v
souladu s místními předpisy uloženo na skládku. Neznečistěte stojící nebo
tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou.

Znečištěné obaly

: Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k
recyklaci nebo zneškodnění.

Číslo z evropského katalogu
odpadů

: 07 02 99: Jinak nespecifikované odpady.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR
14.1. Číslo OSN:
nepoužitelné
nepoužitelné
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro
nepoužitelné
přepravu:
nepoužitelné
14.4. Obalová skupina:
žádný
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
IATA_C
14.1. Číslo OSN:
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro

nepoužitelné
nepoužitelné
nepoužitelné
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přepravu:
nepoužitelné
14.4. Obalová skupina:
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
žádný
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
IMDG
nepoužitelné
14.1. Číslo OSN:
nepoužitelné
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku:
nepoužitelné
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
14.4. Obalová skupina:
nepoužitelné
žádný
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
nepoužitelné
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Třída znečištění vod
(Německo)

:

nwg

neohrožující vody

Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tento(tyto) produkt(y) není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti
ODDÍL 16: Další informace
Text R-vět zmíněných v oddílu 3
R11
R19
R36/37

Vysoce hořlavý.
Může vytvářet výbušné peroxidy.
Dráždí oči a dýchací orgány.

Plný text sdelení H je uveden v oddílu 3.
H225
H319
H335

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Omezení v použití
Nepoužívejte materiály společnosti DuPont v lékařských aplikacích týkajících se implantací do lidského těla nebo
přicházejících do styku s vnitřními tělesnými tekutinami nebo tkáněmi, dokud o nich společnost DuPont nevydá
závazné písemné prohlášení, že jsou v souladu s její politikou týkající se lékařských aplikací a výslovně nepotvrdí
zamýšlené použití. Další indormace si laskavě vyžádejte od Vašeho zástupce společnosti DuPont. Můžete si
rovněž vyžádat kopii materiálu o POLITICE společnosti DuPont v oblasti lékařských aplikací H-50103-2 a materiálu
této společnosti o ZÁRUKÁCH v oblasti lékařských aplikací 50102-2.
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Další informace
V echny chemické slo ky jsou uvedeny v:, EINECS
Před použitím si přečtěte bezpečnostní informace firmy DuPont.
®
Registrovaná ochranná známka firmy E.I. du Pont de Nemours and Company
™
Trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scénář expozice (ES) není vyžadován.
Podstatná změna proti předchozí verzi je označena dvojitým pruhem.
Informace poskytované tímto bezpečnostním listem produktu odpovídají našim nejlepším vědomostem, informacím
a přesvědčení k datu vydání. Podané informace jsou myšleny pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci, použití,
zpracování, skladování, přepravu, zneškodnění a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci
jakosti. Výše uvedené informace se týkají pouze jmenovaného(ých) specifického(ých) materiálu(ů) a nesmí platit pro
tyto materiály nebo v procesech, pokud materiál zestárnul nebo byl zpracován, pokud není v textu specifikováno
jinak.
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BEZPEČNOSTNÍ LIST
ODDÍL 1

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
K výše uvedenému datu revize tento bezpečnostní list splňuje předpisy České republiky.

1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
Název výrobku: SANTOPRENE(TM) THERMOPLASTIC VULCANIZATE
Popis produktu:
Elastomer, Vhodné druhy viz kapitola 16.

1.2. PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
Určeno pro použití:
Použití v automobilovém průmyslu, Kontakt s potravinami, osobní péče, medicinální,
Různé průmyslové aplikace

nedoporučené použití: Žádné, pokud není uvedeno jinde v tomto bezpečnostním listu.
1.3. PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
ExxonMobil Chemical Belgium
Adresa výrobce/dovozce:
A division of ExxonMobil Petroleum & Chemical
Polderdijkweg 3B
B-2030 ANTWERP
Belgie

Telefon: +32 3 543 31 11

Kontakt:

ExxonMobil Chemical Central Europe - A division of ESSO Deutschland GmbH
Neusser Landstrasse 16, 50735 KOELN
Postfach 10 11 52
50451 Koeln
Deutschland
Telefonní číslo výrobce/dovozce::
+49 - 221 - 770-31
E-mail:
SDS.DE@EXXONMOBIL.COM

1.4. TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
Nouzové telefonní číslo (24 hodin/den)::
Národní středisko pro otravu jedy:

ODDÍL 2

+(420)-228880039 (CHEMTREC)
+420 224 919 293, +420 224 915 402

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
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Neklasifikováno

Klasifikace podle EU směrnice 67/548/EHS / 1999/45 ES
Neklasifikováno
2.2. PRVKY OZNAČENÍ
Žádné údaje na štítku podle nařízení (ES) č. 1272/2008
2.3. DALŠÍ NEBEZPEČNOST

Fyzikální / chemická rizika:
VAROVÁNÍ: Může vytvářet hořlavé koncentrace prachu v ovzduší (při zpracování/manipulaci). Nebezpečí
popálenin - kontakt s horkým materiálem může způsobit tepelné popáleniny Rozsypané kuličky představují na
tvrdém povrchu nebezpečí uklouznutí.
Zdravotní rizika:
Pokud se uvolňuje prach, může dojít k poškrábání očí a menšímu podráždění dýchacích cest. Při zahřátí
mohou uvolňující se výpary/kouř způsobit podráždění dýchacího systému.
Nebezpečnosti pro životní prostředí:
Žádná významná rizika. Materiál nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení
REACH.

ODDÍL 3

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. LÁTKY Nevztahuje se. Tento materiál je upraven jako směs.
3.2. SMĚSI
Tento materiál je definován jako směs.
Vykazované nebezpečné látky v souladu s klasifikačními kritérii a/nebo expozičním limitem (OEL)
Jméno

CAS#

ES#

Registrace#

Koncentrace*

Klasifikace
GHS/CLP

AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ
uhelné saze
CHLORID CÍNATÝ

112926-00-8
1333-86-4
7772-99-8

215-609-9
231-868-0

Není zřejmé
Není zřejmé
Není zřejmé

0 - 4%
0 - 6%
0.14 - 0.45%

Oxid zinečnatý

1314-13-2

215-222-5

01-211946388132

0 - 0.7%

OEL
OEL
Acute Tox. 4 H302,
Aquatic Acute 1 H400 (M
factor 1),
Skin Corr. 1 H314
Aquatic Acute 1 H400 (M
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410
(M factor 1)

Poznámka - klasifikace uvedená v závorkách je stavebnice GHS, která nebyla přijata EU v nařízení CLP (č. 1272/2008), a tudíž
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neplatí v zemích EU nebo v zemích mimo EU, které zavedly nařízení CLP, a je uvedena pouze pro informaci.
Jméno

CAS#

AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ

112926-00-8

uhelné saze
CHLORID CÍNATÝ
Oxid zinečnatý

1333-86-4
7772-99-8
1314-13-2

ES#

215-609-9
231-868-0
215-222-5

Registrace#

Koncentrace*

Symboly/R-věty
podle směrnice DSD

Není zřejmé

0 - 4%

OEL

Není zřejmé
Není zřejmé
01-211946388132

0 - 6%
0.14 - 0.45%
0 - 0.7%

OEL
Xn;R22, C;R34, N;R50
N;R50/53

*Veškeré koncentrace látek jsou uvedeny v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plyny. Koncentrace plynů
jsou uvedeny v objemových procentech.
Pozn.: Výrobek může obsahovat proměnlivé úrovně přísad, jako např. kluzných přípravků a činidel bránících uvíznutí
výlisku ve formě, antioxidantů a stabilizátorů. Látky ve výše uvedené tabulce jsou složkami jedné nebo více
produktových tříd, ale ne všech.

Pozn.: Úplné znění R-vět je uvedeno v oddíle 16 BL. Úplné znění vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16 BL.

ODDÍL 4

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. POPIS PRVNÍ POMOCI
PŘI NADÝCHÁNÍ:
V případě nežádoucího vystavení se parám a/nebo aerosolům vytvořeným při vyšších teplotách, postiženého
okamžitě odveďte z dosahu zdroje škodlivin. Pokud dojde k zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání.
Postiženého uložte do klidové polohy.
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Kontakt s horkým produktem: okamžitě
ponořte postiženou část kůže do velkého množství chladné vody nebo ji opláchněte velkým množstvím chladné
vody, aby došlo k disipaci tepla. Překryjte čistým bavlněným plátnem nebo gázou a vyhledejte okamžitou
lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Opláchněte důkladně vodou. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékařskou pomoc
PŘI POŽITÍ:
První pomoc není obvykle vyžadována. V případě, že se projeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou
pomoc.
4.2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY
Žádné výrazné symptomy nebo účinky.
4.3. POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ
Nepředpokládá se dostupnost zvláštních prostředků pro poskytování okamžité lékařské pomoci na pracovišti.
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ODDÍL 5

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. HASIVA
Vhodné hasicí prostředky: Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo
oxid uhličitý (CO2).
Nevhodné hasicí prostředky: Přímé proudy vody.
5.2. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI
Nebezpečné produkty spalování: produkty nedokonalého spalování, formaldehyd, kouř, výpary, oxidy
uhlíku, hořlavé uhlovodíky
5.3. POKYNY PRO HASIČE
Instrukce pro hasební zásah: Zajistěte prodlouženou dobu chlazení, abyste zabránili opětovnému zapálení.
Evakuujte oblast. Zabraňte, aby se odtok z požárnického zařízení či ředění dostal do vodních toků, kanalizace
nebo zásob pitné vody. Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také
přenosný dýchací přístroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu
personálu.
ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: Výbuch: Zamezte tvorbě prachu; jemný prášek rozptýlený ve vzduchu v
dostatečných koncentracích a za přítomnosti zdroje vznícení představuje možné riziko prachového výbuchu.
HOŘLAVÉ VLASTNOSTI
Bod vzplanutí [Metoda]: Není technicky možné
Horní/dolní mez výbušnosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): UEL: Žádné dostupné údaje
Žádné dostupné údaje
Teplota samovznícení: Není technicky možné

ODDÍL 6

LEL:

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY
OHLAŠOVACÍ POSTUPY
V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle přísIušných předpisů.
OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem. Zabraňte tvoření nánosů prachu na površích, mohou vytvořit
výbušnou směs, pokud jsou vypuštěny do vzduchu v dostatečných koncentracích. Zamezte rozptýlení
prachu do ovzduší (např. čištění povrchů s prachem stlačeným vzduchem). Zabraňte expozici prachu
zdrojům vznícení. Použijte například nejiskřivé nářadí a zakažte kouření, hořáky, jiskry nebo plameny v
bezprostřední blízkosti. Informace pro protipožární ochranu jsou uvedeny v Sekci 5. Viz Významná
nebezpečí v oddíle Indikace nebezpečí. Viz oddíl 4 - Pokyny pro první pomoc. Minimální požadavky na
osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v odstavci 8. Další ochranná opatření mohou být nutná v
závislosti na konkrétních okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovídajících za nouzové situace.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavrených prostor.
6.3. METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ
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Vniknutí do půdy: Rozsypané kuličky představují na tvrdém povrchu nebezpečí uklouznutí. Zabraňte tvorbě
oblaku prachu. Malý únik suchého materiálu: Přemístěte materiál čistou lopatou do čisté a suché nádoby a
volně ji překryjte. Odstěhujte nádoby z místa úniku.
Vniknutí do vodních zdrojů: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Okamžitě obklopte rozlitou látku
pásy z plovákových desek. Upozorněte další lodě. Setřete z povrchu.
Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může
nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě
úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto
důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo
omezovat zásah, který je nutno provést.
6.4. ODKAZ NA JINÉ ODDÍLY
Viz oddíl 8 a 13.
ODDÍL 7

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Minimalizujte tvorbu a hromadění prachu. Aby se vyloučilo hromadění prachu na povrchu, je nutné zavést
běžnou údržbu. Prach z tohoto materiálu může v důsledku tření při přenosu a směšování akumulovat
elektrostatický náboj, který může způsobit elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Zajistěte dostatečné preventivní
opatření proti zdrojům vznícení, např. elektrickým uzemněním a spojením, inertní atmosférou nebo nejiskřivými
nástroji. Spojení a uzemnění však nemusí odstranit nebezpečí akumulace statické elektřiny. Návod naleznete
v místních platných normách. Pro bezpečné zacházení viz NFPA 654 „Standard for the Prevention of Fire and
Dust Explosion from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids“ (Norma
pro prevenci požáru a prachového výbuchu při výrobě, zpracování a zacházení s hořlavými částečkovými
pevnými látkami) a EN 61241 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. Zabraňte působení
zvýšených teplot po delší dobu. Odstraňte všechny zdroje vznícení (zákaz kouření, zdroje záření, vznik jisker
nebo otevřený oheň v bezprostřední blízkosti). Zabraňte uvolňování výparů ze zahřátého materiálu, aby
nedošlo ke styku s potenciálně toxickým/dráždivým kouřem. Uvolňuje-li se kouř a výpary, musí být k dispozici
odpovídající větrání. Zabraňte malým únikům a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí Skladování
materiálu a jeho manipulace musí být prováděny opatrně. Kromě specifických vlastností tohoto polymerního
materiálu jsou to i podmínky jako vlhkost, sluneční světlo a teplota, které mají vliv na chování materiálu během
skladování a manipulace. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému ukládání pytlů nebo jiných obalů na
palety. Polymerní materiály mohou být za určitých podmínek dimenzionálně nestabilní. Zabraňte podmínkám,
které během přesunu vytvářejí teplo.
Teplota pro nakládání/vykládání:

[běžný]

Přepravní teplota: [běžný]
tlak během přepravy: [běžný]
Statický akumulátor: Tento materiál není statickým akumulátorem.
7.2. PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ VČETNĚ NESLUČITELNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
Uchovávejte v chladném a suchém místě. Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.
Skladovací teplota:
[běžný]
skladovací tlak: [běžný]
vhodné nádoby/obaly: Pytle (20/25 kg); Krabice
Vhodné materiály a povrchy (chemická kompatibilita):: hliník; polyethylen
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7.3. SPECIFICKÉ KONEČNÉ / SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ: Oddíl 1 informuje o zjištěných koncových
použitích. K dispozici nejsou žádné průmyslové pokyny či pokyny v daném odvětví.

ODDÍL 8

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. KONTROLNÍ PARAMETRY
MEZNÍ HODNOTY EXPOZICE
Expoziční limity/standardní hodnoty (Poznámka: expoziční limity nejsou aditivní)
Název látky
AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ

Vzhled
Prach.

AMORFNÍ OXID KŘEMIČITÝ

Mezní hodnota / Standard
PEL
4 mg/m3
(TWA)

Pozn.

Zdroj
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
ACGIH

PEL
(TWA)

4 mg/m3

PEL
(TWA)

2 mg/m3

PEL
(TWA)

2 mg/m3

PEL
(TWA)

3 mg/m3

PEL
(TWA)

5 mg/m3

CHLORID CÍNATÝ [jako Sn]

NPK-P

4 mg/m3

CHLORID CÍNATÝ [jako Sn]

PEL
(TWA)

2 mg/m3

CHLORID CÍNATÝ [jako Sn]

PEL
(TWA)
STEL

2 mg/m3

Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
ACGIH

10 mg/m3

ACGIH

PEL
(TWA)

2 mg/m3

ACGIH

uhelné saze

Prach.

uhelné saze

uhelné saze

POLYETHYLEN

Vdechov
atelný
podíl.
Prach.

Oxid zinečnatý
Vdechov
atelný
podíl.
Oxid zinečnatý
Vdechov
atelný
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podíl.
Oxid zinečnatý [jako Zn]

NPK-P

5 mg/m3

Oxid zinečnatý [jako Zn]

PEL
(TWA)

2 mg/m3

Hygienické
limity látek dle
české
legislativy
Hygienické
limity látek dle
české
legislativy

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., str. 5086, 12. prosince 2007
Poznámka: Informace ohledně způsobu sledování lze získat u následujících agentur/institucí:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

8.2. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE
Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační
opatrení:
Musí být k dispozici odpovídající větrání, aby nebyly překročeny meze kontaktu. ZVLÁŠTNÍ
UPOZORNĚNÍ: Pokud by při tepelném zpracování tohoto produktu vznikalo významné množství
výparů/kouře, doporučujeme monitorovat pracovní stanice, jestli se u nich nevyskytují vedlejší produkty
tepelného rozkladu vznikající při vysokých teplotách (například kyslíkaté sloučeniny). Zpracovatelé
tohoto produktu musí zajistit, aby expozice těmto sloučeninám byla regulována dostatečnou ventilací a
dalšími opatřeními. Doporučujeme dodržovat aktuální ACGIH-TL pro vedlejší produkty tepelného
rozkladu. Podrobnější informace vám poskytne váš místní prodejce. Doporučuje se, aby veškeré
zařízení pro odstranění prachu, např. místní odsávání a systémy přepravy materiálu, používané při
zpracování tohoto výrobku, bylo navrženo a udržováno tak, aby se minimalizovala tvorba a hromadění
prachu. Zajistěte, aby systémy pro manipulaci s prachem (např. výfukové potrubí, sběrače prachu,
nádoby a zařízení pro zpracování) byly navrženy pro minimalizaci potenciálního vznícení prachu a
zabránění přenosu výbuchu. Použijte například otvory pro odlehčení výbuchu, systém potlačení
výbuchu nebo inertní vnitřní zařízení. Další příklady správného zařízení zahrnují použití pouze vhodně
klasifikovaného elektrického zařízení a motorových průmyslových vozíků.
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ
Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace,
koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem
jsou založeny na jeho běžném použití.
Ochrana dýchacích cest: Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant
obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít
schválený respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům Pro tento
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materiál jsou vhodné tyto druhy respirátorů:
Pro prach nebo olejovou mlhu se doporučuje respirátor čistící vzduch od částic. Normy Evropského
výboru pro normalizaci (CEN) EN 136,140 a 405 upravují masky respirátorů, normy EN 149 a 143
upravují doporučení pro filtry.
Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v
režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro
ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít
respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví.
Ochrana rukou: Jakékoli informace o rukavicích jsou založené na publikované literatuře a údajích výrobce
rukavic. Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro
přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic.
Zkontrolujte a vyměňte onošené nebo poškozené rukavice. Mezi typy rukavic, které by měly být brány v úvahu
pro tento materiál, patří:
Pokud je produkt horký, doporučují se tepelně a chemicky odolné rukavice. Pokud je pravděpodobný
kontakt s předloktím, noste dlouhé ochranné rukavice. Standardy CEN EN 420 a EN 374 stanoví
všeobecné požadavky pro ochranné rukavice a seznam typů rukavic.
Ochrana očí: Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty.
Ochrana kůže a těla: Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na
údajích výrobců. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:
Pokud je produkt horký, doporučuje se nošení tepelně odolných ochranných rukavic, chemicky
odolného ochranného prostředku a dlouhých rukávů.
Specifická hygienická opatření: Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s
materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelne nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné
pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.

OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte platné environmentální předpisy omezující vypouštění do vzduchu, vody a půdy. Chraňte životní
prostředí uplatněním příslušných kontrolních opatření pro prevenci či omezení emisí.

ODDÍL 9

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Poznámka: Fyzikální a chemické vlastnosti jsou poskytovány pouze pro zohlednění bezpečnosti, ochrany
zdraví a životního prostředí a nemusí zcela zastupovat specifikace výrobku. Pro další informace kontaktujte
dodavatele.
9.1. INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH
Skupenství: pevná látka
Vzhled: Granule
Barva: Přírodní nebo černý (obarvitelný)

Název výrobku: SANTOPRENE(TM) THERMOPLASTIC VULCANIZATE
Datum vydání/revize: 04 Červen 2015
Strana 9 z 15
_____________________________________________________________________________________________________________________

Zápach: Podobné gumě
Práh čichového vnímání: Žádné dostupné údaje
pH: Není technicky možné
Bod tání: 175°C (347°F) - 230°C (446°F) [Interní metoda]
Bod mrazu: Žádné dostupné údaje
Úvodní bod varu / a rozmezí bodů varu: Není technicky možné
Bod vzplanutí [Metoda]: Není technicky možné
Rychlost odpařování (n-butyl acetát = 1): Není technicky možné
Hořlavost (pevná látka, plyn): Není technicky možné
Horní/dolní mez výbušnosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu): UEL: Žádné dostupné údaje
Žádné dostupné údaje
Tlak par: Není technicky možné
Hustota par (vzduch = 1): Není technicky možné
Relativní hustota (při 20 °C): 0.9 - 1 [Interní metoda]
Rozpustnost: voda Zanedbatelný
Rozdělovací koeficient (rozdělovací koeficient n-oktanol/voda): Není technicky možné
Teplota samovznícení: Není technicky možné
teplota rozkladu: Žádné dostupné údaje
Viskozita: Není technicky možné
Výbušné vlastnosti: žádný
Oxidační vlastnosti: žádný

LEL:

9.2. DALŠÍ INFORMACE
hustota: 900 kg/m³ (7.51 lbs/gal, 0.9 kg/dm³) - 1000 kg/m³ (8.35 lbs/gal, 1 kg/dm³) [Interní metoda]
hygroskopický: Yes
DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346: < 3 % hm

ODDÍL 10

STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA: Viz pododdíly níže.
10.2. CHEMICKÁ STABILITA: Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.3. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ: K nebezpečné polymeraci nedochází.
10.4. PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT: Zabraňte působení zvýšených teplot po delší dobu. Zvýšené
teploty >260 °C (500 °F)
10.5. NESLUČITELNÉ MATERIÁLY: Silná oxidační činidla., Halogenované sloučeniny, Fenolové pryskyřice,
Acetalové pryskyřice
10.6. NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá.

ODDÍL 11

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH
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Riziková třída
Inhalace
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované
vlastnosti.
Podráždění: Žádné údaje o sledované
vlastnosti.
Požití
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované
vlastnosti.
DERMÁLNÍ TOXICITA:
Akutní toxicita: Žádné údaje o sledované
vlastnosti.
Poleptání kůže/Podráždění: Žádné údaje o
sledované vlastnosti.
DRÁŽDIVOST OČÍ:
Vážné poškození očí/Podráždění: Žádné
údaje o sledované vlastnosti.
Senzitizace
Senzibilizace dýchacích cest: Nejsou k
dispozici konečná data pro tento materiál.
Senzibilizace při styku s kůží: Nejsou k
dispozici konečná data pro tento materiál.
aspirace: Nejsou k dispozici konečná data
pro tento materiál.
Mutagenita v zárodečných buňkách:
Nejsou k dispozici konečná data pro tento
materiál.
karcinogenicita: Nejsou k dispozici
konečná data pro tento materiál.
reprodukční toxicita: Nejsou k dispozici
konečná data pro tento materiál.
Kojení: Nejsou k dispozici konečná data pro
tento materiál.
Toxicita pro specifické cílové orgány
(STOT)
Jednorázová expozice: Nejsou k dispozici
konečná data pro tento materiál.
Opakovaná expozice: Nejsou k dispozici
konečná data pro tento materiál.

Zhodnocení / poznámky
Minimálně toxický. Na základě chemické struktury (polymery).
Při zvýšené teplotě nebo mechanickém namáhání může dojít k
tvorbě výparů, aerosolu nebo dýmu, které mohou dráždit oči, nos,
hrdlo a plíce.
Minimálně toxický. Na základě chemické struktury (polymery).

Minimálně toxický. Na základě chemické struktury (polymery).
Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. Na základě
chemické struktury (polymery).
Může vyvolat mírné a krátkodobé podráždění očí. Na základě
chemické struktury (polymery).
Nepředpokládá se, že je senzibilizující pro dýchací cesty.
Nepředpokládá se, že je senzibilizující na kůži. Na základě
chemické struktury (polymery).
Nepředpokládá se nebezpečí při vdechování. Vychází se z
fyzikálně-chemických vlastností materiálu.
Nepředpokládá se, že je mutagen v zárodečných buňkách. Na
základě chemické struktury (polymery).
Nepředpokládá se, že způsobuje rakovinu. Na základě chemické
struktury (polymery).
Nepředpokládá se, že je toxický pro reprodukci. Na základě
chemické struktury (polymery).
Nepředpokládá se, že poškozuje kojence prostřednictvím
mateřského mléka.

Nepředpokládá se, že způsobuje poškození orgánů při
jednorázové expozici.
Nepředpokládá se, že způsobuje poškození orgánů při
prodloužené nebo opakované expozici. Na základě chemické
struktury (polymery).

DALŠÍ INFORMACE
Pro samotný výrobek:
Prach může způsobit podráždění očí a dýchacího ústrojí.
Vyšší teploty nebo mechanické působení mohou způsobit vznik par, mlhy nebo kouře, které mohou způsobovat
podráždění očí nebo dýchacího ústrojí.
Obsahuje:
Uhelná čerň: U některých uhelných černí se ve studiích na zvířatech prokázaly karcinogenní účinky. Inhalační studie
na zvířatech s velkými koncentracemi měly za následek chronické záněty, plicní fibrózu a nádory. Epidemiologické
studie dělníků odhalily bronchitidu, zápal plic, emfyzém a zvýšený výskyt rakoviny. Látky vázané v polymerech
představují nízké či žádné nebezpečí. Přídatné látky zapouzdřené v polymeru. Za normálních podmínek pro
zpracování a použití tohoto polymeru se nepředpokládá, že zapouzdřené přídatné látky představují zdravotní riziko.
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Broušení polymeru se však nedoporučuje bez použití vhodných opatření k omezování expozice (viz oddíl 8 - Technická
opatření).

ODDÍL 12
EKOLOGICKÉ INFORMACE
Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajích o tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných
materiálech.
12.1. TOXICITA
Produkt -- Nepředpokládají se škodlivé účinky na vodní organismy.
12.2. PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST
Biodegradace:
Produkt -- Předpokládá se jejich trvanlivost.
12.3. BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL Není určeno.
12.4. MOBILITA V PŮDĚ
Produkt -- Produkt má nízkou rozpustnost, plave na hladině a předpokládá se, že bude pronikat z vody na zem.
Předpokládá se rozložení na úsady a pevné látky obsažené v odpadní vodě.
12.5. PERZISTENCE, BIOAKUMULACE A TOXICITA PRO LÁTKU(Y)
Tento produkt není látkou, která je PBT nebo vPvB, ani takovou látku neobsahuje.
12.6. JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé účinky.

Pozn.: Materiál obsahuje aditiva, která jsou zapouzdřená v polymeru. Za normálních podmínek zpracování a použití se
předpokládá velmi omezená rozpustnost zapouzdřených aditiv ve vodě, a v důsledku toho se nepředpokládají negativní
účinky ve vodním prostředí.

ODDÍL 13

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony
a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.
13.1. METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vhodnými způsoby likvidace jsou kontrolované spalování nebo vhodné způsoby recyklování ve shodě s
platnými předpisy a vlastnostmi látek v době likvidace
INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Kód odpadu: 07 02 13
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POZNÁMKA: Kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto přípravku a nemusí zahrnovat
kontaminující látky obsažené v důsledku použití. Původci odpadu musí vyhodnotit proces použití při kterém
vzniká odpad a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

ODDÍL 14

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní doprava (ADR/RID): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu

VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY (ADNR/ADN): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro říční dopravu

Námořní doprava (IMDG): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code

VODNÍ PLOCHA (úmluva MARPOL 73/78 - příloha II):
14.7. HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II MARPOL 73/78 A PŘEDPISU IBC
Neklasifikováno podle přílohy II

Letecká doprava (IATA): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro leteckou dopravu

ODDÍL 15

INFORMACE O PŘEDPISECH

REGULAČNÍ STATUS A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY
Uvedené v seznamu/oznámení o následujících soupisech chemických látek nebo z tohoto
seznamu/oznámení vyňaté: TSCA

15.1. NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ
PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI
Související směrnice a předpisy EU:
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1907/2006 [... o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ... a jejich změnách]
1272/2008 [o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.. a o změně této směrnice]

SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška MPO č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání
je omezeno
Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné
chemické látce a chemickému přípravku
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce

15.2. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
Informace o REACH: Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro jednu či více látek obsažených v tomto
materiálu.
ODDÍL 16

DALŠÍ INFORMACE

REFERENCE: Mezi zdroje informací použitých při sestavení tohoto bezpečnostního listu patří některé z následujících:
výsledky z vnitropodnikových toxikologických studií či toxikologických studií dodavatele, dokumentace k produktům
organizace CONCAWE, publikace z jiných obchodních sdružení, EU Konsorcium REACH pro rozpouštědla uhlovodíků,
americké rozšířené souhrny programu HPV, databáze EU IUCLID, americké publikace NTP a případně jiné zdroje.

Seznam zkratek, které by mohly být (ale nejsou nutně) použity v tomto bezpečnostním listu:
Zkratka
není k dispozici
nezjištěno
Není zřejmé
VOC
AICS
AIHA WEEL
ASTM
DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
IECSC
KECI
NDSL

Úplný text
Nevztahuje se
Nezjištěno
Není stanoveno
Těkavé organické látky
Australský seznam chemických látek (AICS)
Expoziční limity na pracovišti Americké asociace pro průmyslovou hygienu (AIHA)
ASTM International, původně pod názvem Americká společnost pro testování a materiály (ASTM)
Seznam domácích látek (Kanada)
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
Evropský seznam oznámených chemických látek
Seznam existujících a nových chemických látek (japonský seznam)
Seznam existujících chemických látek v Číně
Korejský seznam existujících chemických látek
Seznam nedomácích látek (Kanada)
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Novozélandský
seznam
chemických látek
(NZIoC)
PICCS
TLV
TSCA
Látky s
nedefinovaným
složením (UVCB)
LC
LD
LL
EC
EL
NOEC
NOELR

Novozélandský seznam chemických látek

Filipínský seznam chemikálií a chemických látek
Prahový limit (Americká konference vládních průmyslových hygieniků)
Zákon o kontrole toxických látek (americký seznam látek)
Látka o neznámém či proměnném složení, komplexní reakční produkty či biologické materiály

Smrtelná koncentrace
Smrtelná dávka
Smrtelné dávkování
Efektivní koncentrace
Efektivní dávkování
Koncentrace nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky
Rychlost dávkování nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky

KLÍČ PRO R-VĚTY UVEDENÉ V ODDÍLECH 2 A 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):
R22; Zdraví škodlivý při požití.
R34; Způsobuje poleptání.
R50; Vysoce toxický pro vodní organismy.
R50/53; Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
LEGENDA KE KÓDŮM H V § 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):
Acute Tox. 4 H302: Zdraví škodlivý při požití; Akutní toxicita orální, kat.
Poleptání kůže 1 H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, Poleptání/podráždění kůže, kat. 1
Aquatic Acute 1 H400: Vysoce toxický pro vodní organismy; Akutní environmentální toxicita, kat. 1
Aquatic Chronic 1 H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky; Chronická environmentální
toxicita, kat.

TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:
Změny v rámci revize:
Část 04: První pomoc při požití informace byly změněny.
Oddíl 04: První pomoc při vdechnutí informace byly změněny.
Sekce 11: Podráždění Kůže - Závěr informace byly změněny.
Oddíl 16: Materiály informace byly změněny.
Identifikace nebezpečí: Zdraví nebezpečné informace byly změněny.
Složení: Tabulka složek pro REACH informace byly změněny.
Složení: Tabulka složek informace byly změněny.
Oddíl 11: Údaje o testování aspirace informace byly změněny.
Oddíl 09: Hustota kg/m3(lbs/gal) informace byly změněny.
Oddíl 08: Tabulka expozičních limitů informace byly změněny.
Oddíl 01: Kontakt společnosti pro případ nouze informace byly změněny.
Oddíl 15: Oddíl 15 CLP poznámky pod čarou informace byla smazána.

TYTO BEZPEČNOSTNÍ LISTY SE TÝKAJÍ NÁSLEDUJÍCÍCH MATERIÁLŮ:: OCOEA201 | 101 | 103 | 111 | 121
| 123 | 171 | 181 | 191 | 201 | 203 | 211 | 241 | 271 | 273 | 281 | 691 | 9101 | 9221 | Názvy jednotlivých
tříd, které se skládají z označení polymerového základu, nebo označení polymerového základu a přípony. Následují
příslušná označení | TPV 345B | Přípona | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 73 |
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75 | 79 | 80 | 85 | 87 | B200 | B230 | B250 | E | E500 | M100 | M200 | M300 | MED | OXO |
Nespecifikováno | STG | Odřezek | W171 | W!75 | W222 | W233 | W236 | W240 | W241 | W255 | W261
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil
přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici,
můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání
uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebalujeli zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně
stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům
musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu
jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů
stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí
ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý
nebo nepřímý podíl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouze pro vnitřní potřebu
MHC: 0, 0, 0, 0, 0, 0
DGN: 4409020GDE (1015432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍLOHA
Příloha není pro tento materiál nutná.

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prost edí a zem d lství
Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24
613 00 Brno
Datum:
.j.:
JID:
Vy izuje/linka:
E-mail:

3.1.2017
4284/ZPZ/2016/N-2592
1951/2017/KUUK
Ing. Dita Kunclová /128
kunclova.d@kr-ustecky.cz

Stanovisko orgánu ochrany p írody k zám ru „Rozší ení výroby spole nosti FUKOKU
Lovosice“ z hlediska možného ovlivn ní evropsky významných lokalit a pta ích oblastí dle
§ 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, jako orgán v cn a místn
p íslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny, v platném zn ní (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti Ing. Pavla Cetla,
Demlova 276/24, 613 00 Brno, ze dne 15.12.2016, toto stanovisko:
Zám r „Rozší ení výroby spole nosti FUKOKU Lovosice“ nebude mít samostatn ani ve
spojení s jinými významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvosti
jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo pta ích oblastí v územní p sobnosti
Krajského ú adu Ústeckého kraje.
Od vodn ní:
Zám rem žadatele je navýšení kapacity stávající výroby gumových manžet z termoplastických
polymer na automobilové poloosy. Navýšení prob hne ve stávajícím výrobním objektu.
Akce je situována mimo hranice pta ích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit, resp.
v dostate ných vzdálenostech od nich.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou v p sobnosti krajského ú adu je EVL Porta Bohemica
(CZ0424141), která je od zám ru vzdálená cca 1 km. P edm tem ochrany této EVL jsou typy
p írodních stanoviš - vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso – Sedion albi), st edoevropské
silikátové sut , vápnité sut pahorkatin a horského stupn , lesy svazu Tilio – Acerion na svazích,
sutích a v roklích a dále druhy - bobr evropský (Castor fiber) a losos obecný (Salmo salar). Pro
uvedenou EVL p edstavuje hrozbu t žba písku a št rku související s lodní dopravou (prohrábky
plavební kynety), zne išt ní vody vyplývající z rozsáhle urbanizovaných ploch (továrny, p ístavy),
regulace tok a vodní hladiny, zvýšení zem d lské aktivity v území. Nelze p edpokládat, že by
jakýkoli z výše popsaných jev v souvislosti s realizací zám ru v p edm tné EVL nastal.
S ohledem na charakter zám ru a jeho umíst ní ve stávající hale nehrozí ani nep ímé ovlivn ní
více vzdálených lokalit, respektive p edm tu jejich ochrany.
Identifika ní údaje:
Název akce: Rozší ení výroby spole nosti FUKOKU Lovosice
Kraj:
Ústecký
k.ú.:
Lovosice
Žadatel:
Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, 613 00 Brno
Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona, informace o projektu, mapa lokality

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí odd lení životního prost edí
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