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Pro lepší orientaci v předkládané dokumentaci uvádím přehled nejčastěji používaných 

zkratek, symbolů a vysvětlení některých chemicko-inženýrských pojmů: 

Extruder (hnětač) : zařízení, ve kterém se za zvýšené teploty v těstovitém stavu mísí 

plasty s dalšími komponenty 

Kaladrování  : úprava mechanických vlastností lisováním mezi válci 

PP   : polypropylen granulát 

EVA   : ethylvinylacetát granulát 

LLDPE   : polyethylen granulát 

ČOV   : čistírna odpadních vod 

CHSK   : chemická spotřeba kyslíku (mg O2/l) 

BSK5   : biochemická spotřeba kyslíku za pět dní (mg O2/l) 

PUPFL   : pozemek určený k plnění funkcí lesa 

ÚSES   : územní systém ekologické stability 

TNA   : těžký nákladní automobil 

LNA   : lehký nákladní automobil 

OA   : osobní automobil 

HQ   : kvocient nebezpečnosti 

ILCR   : pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad 

běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici 

UR   : jednotka karcinogenního rizika 

WHO   : světová zdravotnická organizace 
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Mapa umístění záměru: 

 

Úvod 

V roce 2005 byl KÚ Královéhradeckého kraje vydán závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 

30692/ZP2004-Pa na záměr „Přístavba skladové, distribuční a expediční haly závodu 

Kimberly-Clark v Jaroměři“. V souladu s kladným závěrem zjišťovacího řízení bylo vydáno 

Městským úřadem v Jaroměř v březnu 2006 stavební povolení č. 28/06 viz Příloha č. H.4. 

Vzhledem k vývoji na trhu se investor rozhodl u výše uvedeného záměru v průběhu 

výstavby provést změnu stavby před dokončením spočívající ve stavebních úpravách 

umožňující instalaci technologie na výrobu vícevrstvých folií pro hygienické výrobky. Tato 
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změna dle zákona č. 100/2001 Sb. podléhá posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo 

provedeno zjišťovací řízení a následně byla zpracována dokumentace na záměr s názvem: 

„Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř.  

Nově předkládaná dokumentace byla zpracována na základě požadavku MŽP ČR č.j. 5617-

5/550/09-10-Ko99190/ENV/09 (viz Příloha H.1) ze dne 2.4. 2010, kterým byla dokumentace 

vrácena k doplnění. V rámci doplnění dokumentace byla veškerá data podrobena revizi a bylo 

zjištěno: 

1. Nejedná se o výstavbu nové haly na „zelené louce“ (tato skutečnost již byla 

vyhodnocena v rámci procesu EIA v roce 2005), ale o posouzení stavebních změn a zejména 

instalace a provozování technologie včetně vyhodnocení vlivů této technologie na životní 

prostředí. V kontextu výše uvedeného je zřejmé, že název záměru je zavádějící. Lépe by 

vystihoval skutečný stav název, ze kterého by bylo patrné, že se jedná o změnu stavby před 

dokončením. Vzhledem k tomu, že nejedná o zahájení procesu EIA, ale o doplnění 

dokumentace v rámci probíhajícího procesu EIA nelze provést úpravu názvu dokumentace. 

2. Původní hodnoty, které sloužily zejména jako vstupy do rozptylové studie byly 

nesprávně převzaty ze závodu Corinth US Mississippi. V tomto závodě jsou recyklovány 

potištěné vicevrstvé fólie, které jsou zdrojem pestré palety organických látek, které byly 

uvedeny v původní rozptylové studii. Technologie, která bude instalována v Jaroměři, bude 

vyrábět pouze nepotištěný polotovar, který bude expedován k dalšímu zpracování. 

Recyklovány budou výhradně nepotištěné vícevrstvé fólie, které budou mít stejné složení jako 

produkovaný výrobek (polotovar vícevrstvé fólie). 

3. Díky rané fázi projektu nebyla popsána technologie provozu a byl učiněn nesprávný 

předpoklad, že vyrobený polotovar bude sloužit návazně jako vstupní surovina pro výrobu 

hygienických potřeb závodu v Jaroměři.  

Na podkladě vývoje na trhu s vícevrstvými fóliemi bylo rozhodnuto o tom, že výroba 

v Jaroměři bude realizovat pouze polotovar vícevrstvé fólie, která bude dále předávána 

odběratelům k dalším úpravám (potištění). Výroba vícevrstvé fólie není přímo využitelná pro 

stávající výrobní sortiment v Jaroměři a veškerá produkce tohoto polotovaru bude 

expedována. 
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Nově zadaná data v rozptylové studii vycházejí ze studie americké společnosti 

plastikářského průmyslu, která nechala experimentálně stanovit emisní faktory pro 

extrudování homopolymerů a směsných polymerů na bázi polypropylénu. 

Na základě všech výše uvedených skutečností byla zpracována zcela nová rozptylová 

studie, následně odhad zdravotních rizik a byla aktualizována akustická studie včetně 

dopracování pro liniové zdroje. Všechny nové skutečnosti byly promítnuty do dokumentace 

tak, aby poskytly věrohodné vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 

Část A  

Údaje o oznamovateli  

A.1. Obchodní firma 

Kimberly-Clark, s.r.o. 

A.2. I Č 

63 46 88 16 

A.3. Sídlo 

Karolinská 650/1, Praha 8 PSČ: 186 00 

A.4. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 
oznamovatele 

Ing. Michal Hřivna          
 Dolecká 111           
 551 01 Jaroměř          
 Tel. 724 054 969           

Projektant:  

Atelier TSUNAMI, s.r.o. 

Palachova 1742 

Náchod, 547 01 

Česká republika 

tel: 491 401 611 

fax:491 420 817 
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Část B  

Údaje o zám ěru  

B.I.  Základní  údaje  

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č.1 

Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř – změna stavby před dokončením 

Posuzovaný záměr naplňuje dikci bodu 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a 

syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 

t/rok“ , kategorii II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění, kde příslušným 

orgánem státní správy je MŽP ČR. 

B.I.1. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Předmětem posuzovaného záměru je změna stavby před jejím dokončením, která spočívá 

ve stavebních úpravách skladové haly na halu výrobní a s tím spojená instalace výrobní 

technologie. Předpokládá se cílová kapacita výroby 47 000 t/rok polotovaru vícevrstvé fólie 

pro hygienické výrobky. 

B.I.3. Umíst ění zám ěru 

Kraj:   Královéhradecký       

 Obec:   Jaroměř        

 Katastrální území: Jaroměř 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Jedná se o změnu využitelnosti přístavby haly, na kterou bylo vydáno stavební povolení viz 

Příloha H.4. Původně byla hala určena jako skladová, distribuční a expediční. V rámci 

posuzované změny záměru budou provedeny nezbytné stavební úpravy tak, aby mohla být 

nainstalována a provozována technologie výroby vícevrstvých fólií pro hygienické výrobky. 

V technologické lince se pomocí tepelného procesu, tj. roztavení plastových granulí a 

následně  jejich extruzí a poté s přečerpáním do formovacího systému, vytvoří vícevrstvá 

folie, která nepropouští vlhkost a zároveň má dostatečné estetické kvality. Nejedná se finální 

výrobek, ale o polotovar, který bude navíjen na role a expedován odběratelům k dalšímu 

zpracování (potisk). 
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Z hlediska technologického bude instalována nová výrobní kapacita. Jedná se moderní 

automatizovanou výrobní technologii. 

Celkové stávající vlivy společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. na jednotlivé složky životního 

prostředí jsou vyhodnoceny v následujících kapitolách. Dle dostupných informací nelze 

předpokládat kumulaci s jinými záměry. 

B.I.5. Zd ůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 

Na základě průzkumu trhu a požadavku zákazníků bylo rozhodnuto o změně stavby před 

dokončením ze skladové haly na halu výrobní z těchto důvodů: 

- vhodnost objektu k umístění technologie v přímé návaznosti na stávající výrobní kapacity 

- objekt je mimo souvislou obytnou zástavbu 

- vhodné dopravní napojení přes ulici Dolecká na silnici první třídy I/33 

- možnost využití stávajících zaměstnanců. Uzavřením výrobní linky CZ 3 bude většina 

zaměstnanců využita při posuzovaném záměru 

- dobudování uceleného areálu odpovídá podnikatelskému zaměření společnosti 

Lokalizace záměru do vymezené zóny pro podnikání a výrobu v blízkosti silnice I. třídy, 

splňuje požadavky na umisťování těchto staveb do území. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 

Stávající stav: 

Výrobní areál společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. v Jaroměři je oplocený pozemek, ležící na 

jihozápadním okraji města. V areálu jsou postaveny skladové a výrobní objekty včetně 

administrativní části. Výrobní závod v Jaroměři je provozován společností Kimberly-Clark od 

roku 1996 a vyrábí hygienické výrobky pro děti a dospělé a v menší míře dámské hygienické 

výrobky. Jedná se finální výrobky dodávané přímo obchodním řetězcům. 

Dle platného stavebního povolení se předpokládalo provedení přístavby skladové haly, 

stavební úpravy navazující skladové haly, nové venkovní obslužné zpevněné plochy a 

komunikace s podzemním odlučovačem ropných látek, opěrná zeď, podzemní rozvody pitné a 

požární vody, spádové a výtlačné kanalizace, venkovní elektrické osvětlení, přeložka plynu a 

úprava oplocení s konečnými terénními a sadovými úpravami. Na tento záměr byl vydán 
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kladný závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí v roce 2005 a následně stavební povolení v roce 2006. 

Výhledový stav: 

Stavební část: 

Změna původního záměru (Přístavba skladové, distribuční a expediční haly) spočívá 

v jiném způsobu využití nové přístavby a s tím spojené rozdílné dispozice interiéru včetně 

rozdílné technologie a veškerých vnitřních instalací. Výrobní hala má rozměr 91,35x55,225m 

s přístavkem pro sila o rozměrech 28,4x29,52m. Soubor jednotlivých stavebních objektů je 

prakticky totožný a v následující tabulce je ze stavebního pohledu uveden rozsah změn 

v areálu Kimberly-Clark s.r.o. oproti platnému územnímu a stavebnímu povolení. 

Název Přístavba skladové, distribuční 

a expediční haly 

Přístavba výrobní haly – změna stavby před dokončením 

Stav Stávající (dle územního  

a stavebního povolení) 

Výhledový (rozsah změn oproti stávajícímu stavu) 

SO 01 Skrývka ornice a podorničí, 

 archeologický průzkum 

- převážná část byla provedena v rámci původního projektu 

- nově byly prozkoumány plochy pod uvažovanou novou strojovnou 
SHZ a pod úpravami rozsahu komunikací 

SO 02 Hrubé terénní úpravy - stejný rozsah jako v původním projektu 

SO 03 Přístavba skladové haly - původně navržena lehká skladová hala (ocelový skelet opláštěný 
sendvičovými kovoplastickými panely), nově výrobní hala 
(ocelový skelet protihlukově opláštěný betonovými prefa panely + 
sendvičovým zateplením s povrchem z profilovaných plechů). 

- původní skladová hala sestává ze dvou částí - hlavní skladová 
plocha a plocha přístavby expedice ze západní strany. Nová výrobní 
hala sestává také ze dvou částí -  hlavní výrobní plocha a plocha 
přístavby pro zásobníková sila ze severní strany. 

- tvar a sklon střechy je shodný, liší se výška haly: původně - výška 
hřebene 17,06m a výška u okapu 13,20m, nově – výška hřebene 
17,61m a výška u okapu 13,75m 

- novým výrazným prvkem jsou válcová zásobníková sila o 
průměru 3,6m (5 ks) vystupující nad střešní rovinu haly. 

- nově je také více technologických prvků nad střechou: VZD 
komíny, obslužná ocelová plošina včetně přístupového schodiště na 
severní fasádě 

- liší se vnitřní dispozice haly a technologické vybavení, včetně 
jednopodlažních i dvoupodlažních technologických a kancelářských 
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vestavků 

- původně nebyl objekt podsklepen, nově jsou pro osazení 
technologie provedeny dvě podzemní betonové jímky hl. cca 3,5m 

SO 04 Stavební úpravy BRUTUS I - změna pouze v dispozičním uspořádání části stávající haly 
BRUTUS. Bude demontována část skladových regálu pro možnost 
skladování hotových polotovarů (suroviny k dalšímu zpracování) z 
výrobní haly. 

SO 05 Obslužné komunikace a plochy - tvar nové objízdné komunikace zůstává dle původní dokumentace, 
změna je pouze v kompletním provedení asfaltového povrchu 
(původně byla část navržena z betonových silničních panelů) 

- mění se tvar zpevněných ploch v přímé návaznosti na novou 
výrobní halu. Původně byla obslužná plocha před přístavkem 
expedice, nyní jsou hlavní plochy v návaznosti na přístavek se 
zásobníkovými sily. 

- další obslužná zpevněná plocha přibyla podél západní fasády haly. 

- plocha původně navržených zpevněných komunikací byla 4729 
m2. Plocha nově navržených asfaltových zpevněných ploch včetně 
chodníků a plochy zpevněné štěrkem je 6200 m2 

SO 06 Požární vodovod Zmenšení rozsahu venkovního vedení požárního vodovodu. Nově 
navrženou pouze napojení nové haly na stávající areálový rozvod 
SHZ (v jihovýchodním rohu haly) a dále navržena větev podél 
východní stěny haly pro napojení nových venkovních hydrantů. 

SO 07 Dešťová kanalizace - rozsah nového stavu dešťové kanalizace je shodný s původní 
dokumentací, mění se pouze trasy zemních rozvodů v závislosti na 
úpravě tvaru zpevněných ploch 

SO 08 Rozvod pitné vody - zůstává stejné napojení nové haly novou vodovodní přípojkou na 
stávající areálový rozvod. Mění se pouze délka přípojky – původně 
158,0 m, nově 16,1 m 

SO 09 Venkovní elektrické osvětlení Rozsah stejný 

SO 10 Konečné terénní úpravy Rozsah stejný 

SO 11 Areálové oplocení Rozsah stejný 

SO 12 Výsadba dřevin a zeleně Rozsah stejný 

SO 13 Přeložka plynovodu Nově objekt nazván jako „Přípojka plynu“. Původně navržená 
přeložka se nerealizuje. Nově je navržena STL přípojka plynu do 
nové haly 

SO 14 _ „Strojovna a nádrž SHZ“ – tento objekt je součástí samostatné 
dokumentace a samostatného stavebního řízení a v současné době se 
neuvažuje o realizaci tohoto objektu. 

SO 15 _ „Trafostanice a areálové rozvody VN a NN“ – toto je nový stavební 
objekt, který se v původní dokumentaci nevyskytoval, hala byla 
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napojena ze stávající trafostanice na stávající rozvody. 

Nová trafostanice je budována v rámci přístavby výrobní haly a je 
situovaná do samostatného dvoupodlažního vestavku. Hlavní přívod 
do nové trafostanice bude proveden vysokonapěťovou kabelovou 
přípojkou 35 kV, napojenou ze stávající trafostanice v areálu a 
vedenou zemním výkopem, podél nové objízdné komunikace. 
Z části je přípojka vedena plastovým elektrokanálem s revizními 
šachtami. Zaústění do nové výrobní haly je v rozvodně VN. 

 

SO 16 _ „Protihlukový val“- tento stavební objekt se nachází na severní a 
části východní hranice pozemku investora a budován je z důvodu 
zlepšení hlukových parametrů vyvolaných výrobou a jejími 
technologiemi do okolního terénu a zástavby. Val bude proveden 
navezením vykopané zeminy (HTÚ výrobní haly komunikací) a 
jejímu navršení do výšky cca. 3m (se základnou valu cca. 6m). 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou také přístupové chodníky a 
terénní schody ke stávajícím nadzemním hydrantům, které zůstanou 
ponechány na svém původním místě i po provedení protihlukového 
valu. 

Technologická část: 

Princip: z připravené směsi plastových granulí jsou za zvýšené teploty a tlaku vytvořeny 

litá a netkaná vrstva. Obě vrstvy jsou spojeny lepidlem a navíjeny na role. Výsledným 

produktem je polotovar vícevrstvé fólie. Nejedná se o výrobek pro koncového uživatele, ale 

polotovar, který je určen k dalšímu zpracování (potisk a následně využití při výrobě 

hygienických potřeb pro děti a dospělé apod.). 

Pro výrobu jsou používány jako suroviny již vyrobené polymery ve formě granulí. Při 

výrobě nedochází ke změně chemické podstaty látek – chemická reakce neprobíhá. Výrobní 

proces bude probíhat v uzavřené hale na technologické lince, která bude dovezena ze 

zahraničí. Jedná se o plně automatizovanou technologii.  

Postup výroby: 

1. Doprava surovin 
2. Příjem a skladování surovin 
3. Příprava výrobních směsí 
4. Zpracování připravených směsí 
5. Finalizace, skladování a expedice výrobků 
6. Recyklace a údržba 

1. Doprava surovin 
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Veškeré suroviny jsou přiváženy v době denní tj. od 6 do 22 hodin prostřednictvím 

nákladních vozů. Převážná část surovin (granule jednotlivých druhů polymerů) je dovážena 

v autocisternách do skladovacích sil. Dopravu zajišťují smluvní dopravci. 

2. Příjem a skladování surovin 

Dvě skladovací sila jsou pro granule polypropylenu, pro skladování ostatních granulí je 

vždy jedno silo pro ethylvinylacetát, polyetylen a směsné granule uhličitanu vápenatého 

v polyethylenu. Vyskladnění z autocisteren probíhá pneumaticky v uzavřeném objektu. 

Cisterny parkují v zastřešené větrané budově u sil, po zastavení cisterny obsluha připojí hadici 

od sila k cisterně a dmychadlo, které je součástí cisterny napumpuje granulát do sila. 

Všechna sila jsou plněna shora. V případě směsných granulí uhličitanu vápenatého 

v polyetylenu je výduch ze sila osazen filtrem pro minimalizaci úletu tuhých znečišťujících 

látek. Vzhledem k tomu, že se jedná o plastové granule nelze předpokládat na výduších ze sil 

ostatních granulátů úlet tuhých znečišťujících látek. Obsahují prakticky nulový podíl prachu a 

rychlost pneumo dopravy je nastavena tak, aby k úletu pevného podílu nedocházelo. 

Ostatní suroviny, směsné granule oxidu titaničitého v polypropylenu a granule směsného 

polymeru používaného ke spojování netkané a lité vrstvy jsou dováženy v obřích vacích do 

stávajícího provozního skladu BRUTUS. Dovoz odřezků a vadných rolí od odběratelů je 

rovněž dovážen v obřích vacích do provozního skladu. Způsob přejímky je stanoven 

v provozní dokumentaci. 

3. Příprava výrobních směsí 

Pro udržení kvality výroby nesmí granuláty obsahovat vodu na vstupu do extrudérů. 

Protože granuláty mohou vlivem vzdušné vlhkosti obsahovat vodu provádí se sušení. Proto 

jsou pneumatickou dopravou nasávány ze dna sil do sušících zásobníků, PP, EVA a LLDPE 

jsou sušeny profukováním horkým vzduchem. Směsné granule polyetylenu s uhličitanem 

vápenatým jsou sušeny v uzavřeném zařízení horkým vzduchem se sníženým rosným bodem. 

Před naplněním sušícího zásobníku prochází směs uhličitanu vápenatého v polyethylenu 

odprašovačem. Odvětrání ze sušení je do pracovního prostředí. V případě směsi uhličitanu 

vápenatého v polyetylenu je odvětrání přes filtr. Zachycený pevný podíl bude odstraňován 

jako pevný odpad. 

Vysušené granuláty procházejí přes sadu odměřovacích mezizásobníků do míchacích 

zásobníků, v nichž dochází k homogenizaci násady pro výrobu vícevrstvé fólie. 
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Násada na výrobu netkané vrstvy se připravuje mísením granulí polypropylenu a směsných 

granulí polypropylenu s obsahem oxidu titaničitého v nastaveném poměru. Tyto granule jsou 

nasávány z obřího pytle sací tryskou. Obsluha přepraví paletu, na které je obří pytel 

s granulátem k sací trysce a zasunutím sací trysky do krabice zahájí odběr granulátu. 

Násada na výrobu vrstvy litého filmu se připravuje mísením granulí polyethylenu, 

směsných granulí polyetylenu s obsahem uhličitanu vápenatého a granulí recyklovaného 

materiálu (odřezky a vadné role). Násada na výrobu litého filmu vzhledem k obsahu 

uhličitanu vápenatého v LLDPE je po smísení znovu odprášena v odprašovači. Pevný podíl 

bude předáván k odstranění. Samostatně se připravuje násada z ethylvinylacetátu. 

4. Zpracování připravených směsí 

Netkaná vrstva bude vyráběna ve dvou paralerních identických věžích. Připravená směs 

granulí padá do extrudéru, kde bude při předepsané teplotě tavena a vzniklá tavenina bude 

filtrována a čerpána čerpadlem na zvlákňovací trysku. Z trysky bude vytlačen proud vláken. 

Z tohoto proudu je ventilátorem odsáván plynný podíl, který se uvolňuje při extruzi, proud 

vzduchu je poté veden přes chladič, na kterém plynný podíl kondenzuje a vzduch je 

vypouštěn výduchem do ovzduší (viz Příloha H. 5 výduch č. 7 a č. 9). Zkondenzované podíly 

a pevný podíl z filtrace taveniny (pevné odpady) jsou předávány k externímu odstranění. 

Vlákno vytlačené z trysky je chlazeno proudem vzduchu o teplotě 200C. Tento vzduch 

zároveň nese vlákno zužujícím se kanálem ve věži. Zúžením kanálu ve věži je docíleno 

urychlení proudu vzduchu a zvýšení tahu vlákna vzduchem, tím dochází ke dloužení vlákna. 

Nadloužené vlákno je položeno na dopravník a veškerý nosný vzduch je odtažen 

ventilátorem a odveden výduchy č. 8 a č. 10 do ovzduší. 

Vlákno nanesené na dopravník má již formu netkané vrstvy. Pro dosažení požadovaných 

mechanických vlastností je netkaná vrstva kalandrována. Dále odjíždí výrobní linkou do 

spojování. 

V případě lité vrstvy padá připravená směs (LLDPE a směs LLDPE+CaCO3) do extrudéru, 

kde je roztavena a filtrována, tavenina je čerpána na trysku. Na stejnou trysku je dalším 

extruderem přiváděna tavenina EVA. Tavenina je lita na sadu chladících válců. Vzduch 

z okolí trysky je odsáván tak, aby došlo k rovnoměrnému rozložení filmu na válec. Tento 

odtah je vypouštěn výduchy č. 6A, 6B a 6C do venkovního ovzduší. Litý film je poté dloužen 
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ve formovacím válci. Okraje filmu jsou ořezány a odřezky pneumaticky dopraveny do 

recyklace. Vyrobená litá vrstva je naváděna výrobní linkou do spojování. Pevný podíl 

z filtrace taveniny (pevné odpady) je předáván k externímu odstranění. 

5. Finalizace, skladování a expedice výrobků 

Po vyrobení obou vrstev proběhne jejich spojování lepidlem. Lepidlo je v pytli zavěšeno na 

jeřáb a přepraveno nad dávkovací dopravník. Tímto dopravníkem je dávkováno do uzavřené 

tavící nádoby. Z tavící nádoby je lepidlo čerpáno vyhřívanými hadicemi do spojování. 

Roztavené lepidlo (je v uzavřeném tanku, aby nedocházelo k degradaci) je nanášeno na 

netkanou vrstvu a ta je spojována s litou vrstvou průchodem chlazenými lisovacími válci. 

Vícevrstvá fólie je po slepení chlazena a nařezána na potřebné šířky. Odřezky okrajů jsou 

vraceny zpět na vstup přes recyklační jednotku. 

Výrobek (polotovar vícevrstvé fólie) je navíjen na role zadaného průměru. Každá vyrobená 

role je označena štítkem, pomocí kterého lze určit její rozměry a kvalitu. Kvalitní role jsou 

obaleny krycí fólií a dopraveny do distribučního meziskladu, nekvalitní role jsou dopraveny 

k recyklaci. Expedice probíhá automobilovou dopravou. 

6. Recyklace a údržba 

Recyklační zařízení se skládá z drtiče, do kterého je zaveden odřezek materiálu z výroby, 

nekvalitní role a dopravníkem se do něj dopravují zbytky materiálu od odběratelů. Drtič 

materiál naseká na drobná vlákna, která padají do extrudéru, kde jsou tavena a přes filtr 

vytlačována na granulovací hlavu. Zde je tenký proud taveniny vytlačen do chladící vody a 

sekán na granule granulovacími noži. Granule jsou odděleny od vody na vibrační lavici. 

Granule jsou dále odstředěny a pneumaticky dopraveny zpět do výrobního procesu. Chladící 

voda je v uzavřené smyčce znovu čerpána do chladiče a zpět na granulovací hlavu. 

Odřezek materiálu je odváděn pneumatickou dopravou. Vzduch pro pneumatický transport 

odřezků i vzduch pro transport granulátu z recyklace je filtrován a vypouštěn do pracovního 

protředí. Zachycený pevný podíl je předáván k odstranění. 

Voda používaná pro plavení granulátu je poté ochlazena ve vnitřní smyčce a vrácena zpět 

do procesu. 1x za 40 minut je vyplaven vodní filtr proudem vody, na tuto operaci se používá 

10 l vody, denní spotřeba vody je 360 l. 
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V dílně údržby je prováděno vypalování zvlákňovacích trysek, které se provádí cca 6 – 8 

krát ročně. Vypalovací pec je vyhřívána elektricky a zplodiny z čištění v elektrické části pece  

jsou dopalovány zemním plynem ve vypalovací komoře před vypuštěním do ovzduší (výduch 

č. 11). Vypalovací hořák spaluje veškeré zplodiny čištění trysky na směs spalin běžných při 

vytápění zemním plynem. Podrobnější popis je v kapitole údaje o výstupech. 

Pracovní postup: Na hrubo očištěná extruzní tryska se pomocí jeřábku uloží na pojezd 

otevřené pece, pec se zavře a po dobu 4,5 hodiny se v ní tryska vypaluje, poté se vypalování 

zastaví a pec se nechá samovolně chladnout, jakmile teplota v peci klesne pod 3500C pec je 

profouknuta proudem N2 a po poklesu teploty pod 2000C lze pec otevřít, trysku vyjmout a 

jeřábkem přepravit do čistící ultrazvukové lázně. V lázni (tenzidický roztok) se nechá po dobu 

2 hodin čistit při teplotě 600C. Poté se jeřábkem přemístí do mycího boxu, kde je opláchnuta 

vodou pomocí vysokotlaké trysky. Před kompletací se kontroluje na světelné lavici, zda jsou 

všechny otvory v trysce průchozí, zanesené otvory se čistí – protáhnou -  tenkým drátkem. 

Spotřeba vody na práci v dílně je cca 500 l měsíčně. 

Součástí záměru je i provozní laboratoř, která slouží k měření fyzikálních parametrů 

materiálu. Je vybavena testovacím zařízením pro měření pevnosti materiálu v tahu (trhačka 

Syntech), váhy materiálu (přesné váhy), váhy vlákna materiálu (mikroskop) a prodyšnosti 

materiálu. 

Tabulka kapacitních norem - výroba 

Ukazatel Rozměr Normy 

Počet provozních dnů den 312,5 

Odstávky, údržba, dovolená den 52,5 

Počet provozních hodin hodiny 7 500 

Směnnost 1,2,3,4 4 

Cílová kapacita výroby tuny 47 000 

V současné době pracuje ve firmě 430 zaměstnanců. Realizací záměru dojde 

k minimálnímu  nárůstu počtu zaměstnanců. Pro provoz se předpokládá 45 v kategorii D a 15 

v kategorii THP. Investor předpokládá nárůst nových zaměstnanců pouze o 15, přičemž zbylá 

část přejde z odstávky linky CZ 3 v rámci společnosti Kimberly-Clark. Provoz výroby 
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vícevrstvých fólií je nepřetržitý čtyřsměnný v průběhu celého roku. Doprava surovin a 

výrobků probíhá v době denní od 6 hodin do 22 hodin. 

B.I.7. P ředpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 

Předpokládá se, že stavba posuzovaného záměru bude realizována po etapách dle situace na 

trhu s vícevrstvými fóliemi. Najetí první etapy se předpokládá ve 3.Q 2010. 

I. etapa do roku 2015: Předpokládá se postupný náběh výroby s kapacitou 27 500 t/rok 

vyrobených vícevrstvých folií. 

II. etapa po roce 2015: Předpokládá se dosažení cílové kapacity 47 000 t/rok vícevrstvých 

folií. Jedná se o maximální hodnotu materiálového průtoku linkou, kdy pro dosažení této 

hodnoty budou vyměněny extrudery a předimenzovány pohony.  

B.I.8. Vý čet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Město Jaroměř , katastrální území Jaroměř. 

B.I.9. Vý čet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a 
správních ú řadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Odborný posudek dle §17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 

Změna stavby před dokončení – Stavební úřad Jaroměř. 
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B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. P ůda 

Posuzovaný záměr je lokalizován do oploceného areálu společnosti Kimberly-Clark s.r.o., 

tedy do průmyslové zóny, která je k tomuto účelu vymezena. Předmětem záměru je posouzení 

změny stavby před dokončením. Na původní stavbu skladové, distribuční a expediční haly bylo 

vydáno stavebního povolení (viz Příloha H.4). Rozsah změn spojený se změnou na výrobní 

haly u a instalaci technologie je popsán v kapitole B.I.6.  

V rámci posuzovaného záměru změna stavby před jejím dokončením nedošlo oproti již 

vydanému stavebnímu povolení k žádným novým záborům. Z porovnání zastavěných a 

zpevněných ploch původního záměru (skladová hala) a nově posuzovaného (výrobní hala) je 

zřejmé, že k celkovému nárůstu zastavěných a zpevněných ploch nedojde (viz kapitola B.III.2). 

Posuzovaný záměr se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, 

významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto 

posouzení. 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

Bude realizována výstavba spočívající ve změnách vnitřních dispozic a změn opláštění 

budovy. Po provedených stavebních změnách bude provedena montáž technologie.  

V etapě výstavby bude spotřeba vody záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních 

prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky 

číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. Podle údajů od projektanta bude dostavba trvat po 

dobu cca 3 měsíců s průměrným počtem 30 pracovníků z různých dodavatelských firem. 

Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby: 

Průměrný stav pracovníků výstavby 30 

Denní spotřeba vody (m3) 3,6 

Měsíční spotřeba vody (m3) 108 

Doba výstavby (měsíce) 3 

Celková spotřeba vody  [m3] 324 
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Výše uvedená bilance je však podmíněna realizací vodovodní přípojky a napojením 

sociálních zařízení na veřejnou kanalizaci. Pokud tato podmínka nebude splněna, budou na 

staveništi používána pouze chemická WC a spotřeba vody pro sociální účely bude prakticky 

nulová. Pitná voda bude na staveniště dovážena v PET lahvích. 

Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na 

základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o 

nevýznamný odběr. 

Provoz 

Stávající stav: 

Stávající provoz vyžaduje potřebu vody pro sociální účely, pro úpravu mikroklimatických 

podmínek ve výrobních halách (úprava vlhkosti vzduchu) a pro doplňování hasebního 

systému (sprinklerové nádrže) a případné poruch na rozvodech. Současné spotřeby vody za 

celý areál Kimberly-Clark jsou uvedeny v následující tabulce: 

 2008 (m3) 2009 (m3) 

Pitná 58 700 47 740 

Podzemní Není využívána 

Výhledový stav: 

Potřeba vody pro sociální účely: 

Pitná voda pro novou výrobní halu bude napojena na stávající areálový vodovod a novou 

přípojkou bude zavedena do objektu nové výrobní haly. 

Potřeba vody dle dodaných podkladů (45 v kategorii D a 15 v kategorii THP): 

Qp = 45*120 + 15 *60 = 6300 l/den    

Qr = 6,3 * 365             = 2300 m3/rok 

Reálný nárůst spotřeby vody bude výrazně nižší, neboť se počítá s nástupem 15 nových 

zaměstnanců, zbylá část přejde z plánované odstávky výrobní linky CZ3 v rámci areálu 

Kimberly-Clark, tzn že reálně lze předpokládat nárůst potřeby vody o cca 660 m3/rok 

Pro sociální účely:    660 m3/rok 

Technologická potřeba vody: 
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Do samotné výrobní technologie není potřeba technologické vody. Potřeba vody je na 

doprovodné procesy tj. na čištění filtru z plavení granulátu na recyklační lince a dále na 

vysokotlaký oplach při údržbě trysek. Dále je voda potřeba na doplňování vody do 

cirkulovaného okruhu při plavení granulátu a na doplňování čistící lázně pro čištění trysek. 

1. Čištění filtru z plavení granulátu a doplňování vody do uzavřeného okruhu pro plavení 

granulátu: 112,5 m3/rok 

2. Vysokotlaký oplach v mycím boxu a doplňování vody čistící lázně: 6 m3/rok 

Celkem pro technologické účely: 118,5 m3/rok 

Potřeba vody pro úpravu mikroklimatických podmínek (zvlhčování) a pro doplňování 

chladících okruhů: 

Veškerá chladící voda je cirkulována. Spotřeba vody bude na doplňování chladících okruhů 

a další potřeba vody bude pro tvorbu mikroklimatických podmínek ve výrobní hale 

(zvlhčování). Celkovou potřebu vody pro doplňování chladících okruhů a zvlhčování lze 

odhadnout na 7 500 m3/rok. Tato voda bude upravována v úpravně vody (demineralizace). 

Spotřeba vody Výhled po realizaci záměru (m3) 

Voda pro sociální účely 660 

Voda pro technologické účely 118,5 

Voda pro doplňování chladících okruhů a 
zvlhčování 

7 500 

Celkem 8 278,5 

Realizací záměru dojde k nepodstatnému nárůstu spotřeby oproti současnému stavu. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Bilance vychází z platných norem a z cílové tonáže stanovené podle výsledku průzkumu trhu 

a požadavku odběratelů.  

Výrobek Produkce (t/rok) 

Vícevrstvá fólie 47 000 

Suroviny t/hodinu t/rok 

Polypropylen granulát 2,534 19 005 
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Směsný granulát polypropylenu s 
oxidem titaničitým 

0,051 382,5 

Polyethylen granulát 0,521 3907,5 

Ethylvinylacetát granulát 0,116 870 

Směsný granulát polyetylenu s 
uhličitanem vápenatým 

2,447 18352,5 

Lepidlo (alifatické poly-alfa-olefiny) 0,212 1590 

*Recykl od odběratelů 0,3864 2898 

Celkem 6,2664 46 998 

Energie 

Zemní plyn (m3/rok) 1315200 

**Dusík ( m3/rok) 900 

Elektrická energie(MW/rok) 33750 

* Jedná se čisté (nepotištěné) ořezy a defektní role folií.  
** Používá se na profukování trysek ve vypalovací peci. 
 
V rámci vlastní výroby je recyklováno 417,6 kg/hodinu ořezů tj. 3 132 tun/rok. 

Seznam používaných čistících prostředků používaných pro údržbu zařízení je v následující 

v tabulce: 

Čistící prostředek Použití Množství 

Press-roll-cleaner 
Používá se k odstraňování nábalu 
polymerů na válcích 

60 l/rok 

WINIX 2000 SR spray 
(PL”REICOFIL”) 

MoS2 pasta na šroubované spoje 0,24 kg/rok 

ISOPROPYL ALCOHOL 
Používá se k čištění a odstraňování 
nábalů lepidla 

600 l/rok 

WINIX 2250 
Pasta na šroubované spoje pro vysoké 
teploty  

0,24 kg/rok 

WINIX 4210 SR Spinneret-spray 
Používá se k čištění trysek na polymer 60 l/rok 

WINIX 6000 MoS2-bonded film 
lubricant 

Olej na mazání čepů filtrů proti zadření 6 l/rok 

WINIX 7570 cleaning agent for 
ultrasonic bath 

Tenzid do čistící lázně v dílně údržby. 20 l/rok 
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Veškeré suroviny jsou dováženy automobilovou dopravou. Granuláty jsou dováženy 

v autocisternách a skladovány v silech. Ostatní suroviny jsou je dováženy automobilovou 

dopravou do stávajícího provozního skladu BRUTUS. Přeložené tabulky bezpečnostních 

údajů a bezpečnostní listy všech surovin a čistících prostředků jsou v příloze č. H.5. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Ve fázi výstavby dojde k nevýraznému a krátkodobému zvýšení nároků na stávající 

dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů na realizaci záměru. 

Přesun se bude provádět po stávajících komunikacích.  

Provoz 

Prostor posuzovaného záměru je umístěn v oploceném areálu společnosti Kimberly-Clark 

s.r.o. na jihozápadním okraji Jaroměře. Areál je napojen na Doleckou ulici, která je dále 

napojena kruhovou křižovatkou na silnici první třídy I/33 (křižovatka u marketu Lidl). 

Veškerý dovoz surovin a následná expedice polotovaru vícevrstvé fólie bude realizován 

automobilovou dopravou po stávajících komunikacích v době denní od 6 do 22 hodin. 

Stávající frekvence dopravy do areálu Kimberly-Clark (počet aut v roce 2009): 

TNA: 10 394 

LNA:  2 080 

OA: 200/den 

Předpoklad příspěvku posuzovaného záměru k dopravnímu zatížení je následující: 

Do sil je potřeba ročně dovést 42 135 tun (autocisterna á 18,1 tuny) tj. 2 328 TNA. 

Zbylé suroviny 4 865 (TNA á 20 tun) tj. 244 TNA 

Odvoz hotových výrobků: 47 000 (TNA á 20 tun) tj. 2350 

Celkem TNA: 4 922 tj. 9 844 pohybů. Při 255 dnech se jedná o 38,6 pohybů TNA za den.  

Výsledný příspěvek posuzovaného záměru (počet pohybů) je uveden v následující tabulce: 

Doprava do posuzovaného 
areálu 

TNA za 16 hod. LNA za 16 hod. OA za16 hod. Celkem za 16 hod. 
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Stávající stav 82 16 400 498 

Příspěvek posuzovaného 
záměru 

39 0* 120 159 

Celkem 121 16 520 657 

K nárůstu LNA nedojde, protože nárůst prostředků pro údržbu zařízení je zcela 

zanedbatelný (cca 760 l) a budou dovezeny v rámci dovozu ostatních čistících prostředků pro 

stávající provoz společnosti. 

Předpokládá se, že veškerá doprava bude realizována směrem na silnici I/33, kde cca 75% 

pojede směrem na Hradec Králové a zbylá část směrem na Náchod. 

B.III.  Údaje  o  výstupech  

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba: 

Realizace posuzovaného záměru je spojena s výstavbou. Rozsah stavebních úprav je 

popsán v předcházejících kapitolách. Vzhledem k rozsahu stavebních prací lze považovat 

vlivy v rámci výstavby za zanedbatelné. 

Provoz: 

a) bodové zdroje zne čiš ťování ovzduší 

Technologické zdroje  

Sila surovin (5 ks) - Dvě skladovací sila jsou pro granulát polypropylenu, granulát 

ethylvinylacetátu, polyetylenu a granulátu uhličitanu vápenatého v polyetylenu je skladován 

každý v jednom sile. Suroviny jsou přiváženy v autocisternách do skladovacích sil. Granuláty 

jsou z autocisteren pneumaticky přečerpány pomocí dmychadla z cisterny do sil. Všechna sila 

jsou plněna shora. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o granulát plastických hmot, lze 

předpokládat minimální emise, tudíž není součástí těchto sil odlučovací zařízení a emise ze sil 

jsou vyvedeny na střechu objektu. Výjimkou je silo pro granulát uhličitanu vápenatého 

v polyetylenu, které je opatřeno rukávovými filtry s oklepem, jejichž účinnost je stanovena na 

99%. Doba vyprázdnění jedné cisterny (18,1 tun) je 2 hodiny. Rychlost pneumo-dopravy je 
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snížena, tak, aby nedocházelo k rozbíjení granulátu na prach, toto platí speciálně pro granulát 

CaCO3 v polyetylenu. 

Emise ze sil surovin byly stanoveny dle emisních faktorů dodaných mateřskou společnosti 

v USA. Pomocí těchto faktorů a dané spotřeby surovin je možné vyčíslit následující roční 

emise TZL. Z důvodu, že není k dispozici měření granulometrie byl vzat v úvahu 

konzervativní odhad a bylo uvažováno, že veškeré emise tuhých znečišťujících látek 

představují suspendované částice PM10. 

Č. Název výdechu 
Roční emise TZL (PM10) 

kg/rok 

Hodinová emise TZL (PM10) 

g/hod 

1 
Silo ethylvinylacetát - 
EVA 

0,024 0,25 

2 
Silo polyetylenu - 
LLDPE 

1,321 3,1 

3 
Silo CaCO3 
v polyetylenu (LLDPE) 

31,838 15,7 

4 Silo polypropylen - PP 5,670 5,4 

5 Silo polypropylen - PP 5,670 5,4 

Pozn. Umístění jednotlivých výdechů je uvedeno v blokovém schematu výroby v příloze č. 

H.6. 

Výroba netkané vrstvy bude realizována ve dvou identických věžích. Připravená směs 

granulí padá do extrudéru, kde při předepsané teplotě dochází k tavení a vzniklá tavenina je 

filtrována a čerpána čerpadlem na zvlákňovací trysku. Z trysky je vytlačen proud vláken. 

Z tohoto proudu je ventilátorem odsáván plynný podíl, který se uvolňuje při extruzi. Proud 

vzduchu je poté veden přes chladič, na kterém plynný podíl kondenzuje a vzduch je 

vypouštěn výduchy do ovzduší. Dále je vlákno dlouženo, po jeho nadloužení je položeno na 

dopravník. Veškerý nosný vzduch z dloužení je odtažen ventilátorem a vyveden do 

venkovního ovzduší. 

Emise z extrudérů a dloužení byly vyčísleny dle emisních faktorů daných mateřskou 

společnosti, která je nositelem know-how. Pomocí těchto faktorů a dané spotřeby surovin 

byly vyčísleny následující roční emise. 
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Č. Název výdechu 

Roční emise 
kg/rok 

Hodinová emise 
g/hod 

VOC TZL PM10 VOC TZL PM10 

7 Extrudér 3 1357,5 1372,5 438,75 181,0 183,0 58,5 

8 Dloužení 3 3375 90 90 450,0 12,0 12,0 

9 Extrudér 4 1357,5 1372,5 438,75 181,0 183,0 58,5 

10 Dloužení 4 3375 90 90 450,0 12,0 12,0 

Pozn. Umístění jednotlivých výdechů je uvedeno v blokovém schematu výroby v příloze č. 

H.6. 

Při přípravě lité vrstvy padá připravená směs polymerů do extrudéru, kde je roztavena a 

filtrována, tavenina je čerpána na trysku. Na stejnou trysku je dalším extrudérem přiváděna 

tavenina EVA. Vznikající tavenina je ochlazována nalitím na sadu chladících válců. Vzduch 

z okolí trysky je odsáván tak, aby došlo k rovnoměrnému rozložení filmu na válec. Odtah je 

veden výduchy do venkovního ovzduší.  

Č. Název výdechu 
Roční emise VOC 

kg/rok 
Hodinová emise VOC 

g/hod 

6A Lití filmu A 223,5 29,8 

6B Lití filmu B 130,5 17,4 

6C Lití filmu C 130,5 17,4 

Pozn. Umístění jednotlivých výdechů je uvedeno v blokovém schematu výroby v příloze č. 

H.6. 

V dílně údržby je prováděno čištění (vypalování) zvlákňovacích trysek, které se provádí 

s četností 6 – 8 krát ročně. Vypalovací pec je vyhřívána elektricky a veškeré emise z čištění 

v elektrické části pece jsou dopalovány pomocí zemního plynu (spotřeba zemního plynu 

0,5 m3/hod) ve vypalovací komoře před vypuštěním do ovzduší. Pomocí vypalovacího hořáku 

o instalovaném výkonu 110 kW jsou spalovány všechny emise z čištění trysek, za vzniku 

spalin běžných při vytápění zemním plynem. Dodavatel technologie garantuje emise oxidu 

uhelnatého ve výši max. 50 ppm. 
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Doba této operace je asi 4,5 hodiny. Otevření pece při provozu brání teplotní snímač, který 

sleduje teplotu prostředí v peci. Pokud teplota neklesne pod 200°C, nelze pec otevřít. Po 

ukončení vypalovacího cyklu je pec automaticky profouknuta proudem N2 z lahve. Spaliny 

z pece odchází výdechem do venkovního prostředí. 

Č Název výdechu 
TZL(PM10) 

g/hod 

NOx 

g/hod 

CO 

g/hod 

VOC 

g/hod 

11 Vypalovací pec 0,01 0,65 0,16 0,032 

Pozn. Umístění jednotlivých výdechů je uvedeno v blokovém schematu výroby v příloze č. 

H.6. 

Dalším zdroje znečišťování jsou emise z nákladních automobilů při „stáčení“ granulátů do 

sil. Stáčení probíhá dle postupu popsaného již dříve, pro plnění sil jsou využívána dmychadla 

nákladních automobilů. Z důvodu omezení i vlivu na ovzduší toto stáčení probíhá v uzavřené 

hale, kdy výfuky nákladních automobilů jsou napojeny na výdechy z haly, vyvedené do 

fasády objektu vedle vjezdových vrat. Jedná se o 4 stáčecí místa. Pro vyčíslení imisní zátěže 

bylo uvažováno, že budou v provozu všechna najednou. 

Emise byly vyčísleny z předpokládané spotřeby nafty ve výši 10 litrů/hodinu a dále pomocí 

emisních faktorů pro použití kapalných paliv v plynových turbínách a pístových spalovacích 

motorech z vyhlášky 205/2009 Sb. 

Č. Název 
výdechu 

Roční emise kg/rok Hodinová emise g/hod 

TZL(PM10) NOx CO VOC TZL NOx CO VOC 

12 
Plnění sil- 
motory 
TNA- 1 

9,3 465,6 139,7 55,9 8,0 400,0 120,0 48,0 

13 
Plnění sil- 
motory 
TNA- 2 

9,3 465,6 139,7 55,9 8,0 400,0 120,0 48,0 

14 
Plnění sil- 
motory 
TNA-3 

9,3 465,6 139,7 55,9 8,0 400,0 120,0 48,0 

15 Plnění sil- 
motory 

9,3 465,6 139,7 55,9 8,0 400,0 120,0 48,0 
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TNA-4 

Spalovací zdroje  

Spalovací zdroje znečišťování ovzduší slouží k vytápění objektu realizovaného v rámci 

posuzovaného záměru. 

Hala bude v letním období klimatizována a v zimním období vytápěna pomocí 

klimatizačních jednotek AHU A a AHU B. Každá klimatizační jednotka je vybavena hořákem 

na zemní plyn o instalovaném výkonu 1320 kW. V zimním období je vzduch do haly ohříván 

pomocí nepřímého ohřevu prostřednictvím nerezového výměníku spalinami z instalovaných 

hořáků. Spaliny ze spalování zemního plynu jsou vypouštěny do venkovního ovzduší. 

Předpokládaná maximální spotřeba zemního plynu je ve výši 210 m3/hod zemního plynu. 

Dále budou v objektu pro vytápění samostatných místností umístěna zařízení SAHARA a 

sice:  

- v prostoru manipulace s granulemi o výkonu 21 kW,  

- v prostoru recyklační linky o výkonu 27,2 kW 

- v místnosti kompresorovny o výkonu 9,5 kW 

Pro administrativní prostory (pro zajištění teplovodního vytápění a teplé užitkové vody pro 

zaměstnance) bude instalován kotel VAILLANT o výkonu 46,7 kW. Spotřeba zemního plynu 

všech těchto zařízení byla stanovena v celkové výši 30 000 m3/rok. Pomocí emisních faktorů 

daných vyhláškou č. 205/2009 Sb., byly vyčísleny emise z těchto spalovacích zdrojů 

znečišťování ovzduší. 

Č. Zdroj TZL(PM10) 

g/hod 

NOx 

g/hod 

CO 

g/hod 

VOC 

g/hod 

17 AHU A 0.00420 0.2730 0.0672 0.0134 

18 AHU B 0.00420 0.2730 0.0672 0.0134 

19 Manipulace s granulemi 0.00004 0.0025 0.0006 0.0001 

20 Prostor recyklační linky 0.00005 0.0032 0.0008 0.0002 

21 Kompresorovna 0.00002 0.0011 0.0003 0.0001 
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22 Administrativa 0.00004 0.0024 0.0006 0.0001 

b) liniové zdroje zne čišt ění 

Doprava související se záměrem nákladní i osobní automobilová doprava z/do areálu 

společnosti je popsána v kapitole B.II.4 této dokumentace.  

Do rozptylové studie byly zahrnuty emise způsobené dopravou mimo areál a dále i po 

areálu společnosti: Byl proveden předpoklad, že všechny automobily přijíždí po Dolecké ulici 

a dále se rozdělují na silnici první třídy I/33 Náchod – Hradec Králové. Předpokládá se, že 

veškerá doprava bude realizována směrem na silnici I/33, kde cca 75% pojede směrem na 

Hradec Králové a zbylá část směrem na Náchod. Veškerý dovoz surovin a následná expedice 

výrobků je a bude prováděna automobilovou dopravou po stávajících komunikacích v době 

denní od 6 do 22 hodin. Tyto komunikace byly pro výpočet rozptylové studie rozděleny na 

28 rovných úseků.  

V následující tabulce jsou presentovány emise automobilů v roce 2010 na definovaných 

úsecích komunikace pouze jako příspěvek posuzovaného záměru. Emise z dopravy byly 

vyčísleny na základě dat o intenzitě dopravy a emisních faktorů vyčíslených pomocí 

programu MEFA v 02. Při výpočtu emisních faktorů pro rok 2010 byly zohledněny 

následující ukazatele: EURO 3 a průměrnou rychlost vozidel v obci 40 km/hod. Program 

MEFA v.02 vydalo Ministerstvo životního prostředí a tím byly stanoveny jednotné emisní 

faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci České republiky provádět 

vzájemně porovnatelná hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Program 

zohledňuje rovněž zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon 

vozovky, ale i stárnutí motorových vozidel.  

 NOx 

g/km/hod 

CO 

g/km/ hod 

Benzen 

g/km/ hod 

PM10 

g/km/ hod 

Průjezdy 
areálem 
společnosti 

6,512 12,740 0,069 0,639 

Příjezd k areálu 
společnosti po 
ulici Dolecká 

6,512 12,740 0,069 0,639 
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I/33 směr 
Hradec Králové 

4,884 9,555 0,052 0,479 

I/33 směr 
Náchod 

1,628 3,185 0,017 0,160 

c) plošné zdroje zne čišt ění ovzduší 

Jako plošný zdroj znečišťování bývají uvažována parkoviště, a pojezdy po areálu. V rámci 

stávajícího areálu společnosti  je již v provozu stávající parkoviště osobních automobilů. které 

tudíž nebylo uvažováno jako nový emisní zdroj. Veškeré pohyby nákladních automobilů jsou 

hodnoceny v rámci liniových zdrojů, protože nákladní doprava bude vedena jednosměrnou 

komunikací okolo areálu Kimberly-Clark.  

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší 

Spalovací zdroje AHU A a AHU B identifikované pod č.17 a 18 je možné zakategorizovat 

v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, dle instalovaného výkonu (každý 

1320 kW) jako střední zdroj. 

Spalovací zdroje identifikované pod č. 19, 20, 21 a 22 – SAHARA a kotel Vaillant pro 

administrativní část je možné zakategorizovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, dle instalovaného výkonu jako malé zdroje. 

Technologické zařízení navrhujeme zařadit jako tepelné zpracování plastů, tedy zdroj 

nevyjmenovaný, zdroj znečištění ovzduší neaplikují organická rozpouštědla. Velikost zdroje je 

možno vyhodnotit s ohledem na projektované množství ročních emisí dle nařízení vlády 

č. 615/2006 Sb. §3, odstavec 2; 3 a 4 jako střední zdroj znečišťování ovzduší. tedy zdroj, který 

emituje 1 až 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako TOC. 

Dále je navrhujeme zařadit vypalovací pec (č. 11) včetně dopalovací jednotky jako malý zdroj 

znečišťování dle množství vypouštěných látek a dle instalovaného výkonu hořáku. 

Zdroje č. 12,13,14 a15 – emise ze spalovacích motorů nákladních automobilů navrhujeme 

zařadit jako nevyjmenovaný malý zdroj znečišťování ovzduší. 

Konečný návrh kategorizace jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší bude stanoven 

v rámci vypracování odborného posudku dle zákona o ochraně ovzduší v navazujících 

stupních řízení. 
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Všechny výše presentované emise jsou vstupem do rozptylové studie, která je v příloze č. 

H.7 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

V rámci výstavby výrobní haly je předpokládána potřeba vody ve výši 324 m3 po dobu cca 

3 měsíců pro výstavbu. Nutnou podmínkou pro produkci splaškových vod v období výstavby 

je napojení objektů zařízení staveniště na kanalizaci. Pokud nebude staveniště napojeno na 

kanalizaci městských vodovodů a kanalizací, budou používána pouze chemická WC a 

produkce splaškových vod do kanalizace bude nulová.  

Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu budou 

po převážnou dobu výstavby odváděny zasakováním. 

Provoz 

Areál společnosti Kimberly-Clark s.r.o. je napojen na veřejnou kanalizaci, do které jsou 

segregovány splaškové vody ze sociálního zázemí. Odvodnění zpevněných ploch je rovněž do 

veřejné kanalizace. Chladící vody jsou cirkulovány. Technologické vody vznikají 

v minimálním množství. 

Odpadní voda č.1 z praní recyklovaných granulí 

Odřezek materiálu je odváděn pneumatickou dopravou do recyklace, kde je rozemlet, 

roztaven a vytlačen tryskou, a po ochlazení nasekán na granule. Granule, které jsou plaveny 

ve vodě jsou následně odděleny na vibrační lavici a odstředěny. Voda používaná pro plavení 

granulátu je poté ochlazena ve vnitřní smyčce a cirkulována zpět do procesu. 1x za 40 minut 

je vyplaven vodní filtr proudem vody. Na tuto operaci se používá 10 l vody, denní spotřeba 

vody je 360 l tj. 112,5 m3/rok. Tato odpadní voda bude znečištěna pouze mechanicky (zbytky 

nerozpuštěného plastu) nikoliv chemicky. Předpokládá se vypouštění do splaškové 

kanalizace. 

Odpadní voda č .2 z čištění trysek 

Na hrubo očištěná extruzní tryska se pomocí jeřábku uloží na pojezd otevřené pece, pec se 

zavře a po dobu 4,5 hodiny se v ní tryska vypaluje, poté se vypalování zastaví a pec se nechá 

samovolně chladnout. Jakmile teplota v peci klesne pod 3500C pec je profouknuta proudem 
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N2 a po poklesu teploty pod 2000C lze pec otevřít. Tryska je vyjmouta a jeřábkem se přepraví 

do čistící ultrazvukové lázně. V čistící lázni (tenzidický roztok WINIX 7570) se nechá po 

dobu 2 hodin čistit při teplotě 600C. Tenzidický roztok se používá opakovaně. Výměna bude 

probíhat cca 1 krát za rok, kdy výměnu (cca 200 l) bude provádět firma dodávající tenzidický 

roztok v rámci servisních služeb. 

Následně se jeřábkem přemístí do mycího boxu, kde je opláchnuta vodou vysokotlaké 

trysky. Spotřeba vody na práci v dílně (vysokotlaký oplach) bude cca 500 l měsíčně tj. 6 

m3/rok. Tato odpadní oplachová voda bude znečištěna mechanicky zbytky inertního plastu a 

dále zbytky tenzidu WINIX 7570. Bezpečnostní list je uveden v příloze č. H.5. Předpokládá 

se segregace do splaškové kanalizace. 

Splaškové odpadní vody:  

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou na jednotnou veřejnou kanalizaci 

zakončenou městskou ČOV. Splaškové odpadní vody budou pouze ze sociálního zázemí v 

nové výrobní hale.  

Množství splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely a v rámci 

hodnocené záměru se změní minimálně (absolutní nárůst počtu zaměstnanců je pouze o 15) a 

tomu odpovídající nárůst splaškových vod o cca 660 m3/rok. Tyto vody vznikají výhradně 

v prostorách sociálního zázemí pracovníků areálu (WC, umývárny) a lze proto předpokládat, 

že jejich znečištění nebude překračovat hodnoty přípustného znečištění, které jsou závazně 

stanoveny v kanalizačním řádu Městských vodovodů a kanalizací Jaroměř. 

Srážkové vody: 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou do blízké vodoteče. Dešťové vody ze 

střechy nové haly budou zaústěny přímo do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných 

pojezdných i odstavných ploch budou do dešťové kanalizace zaústěny přes odlučovače 

ropných látek třídy I, tj. do 5 mg NEL/l. Bilance zastavěných a zpevněných ploch původního 

a posuzovaného záměru je uvedena v následující tabulce: 

Stavba Zastav. plochy (m2) Zpevněné plochy (m2) Celková výměra (m2)

Přístavba skladové  

haly (stávající stav) 

7684,5 4729,0 12 413,5 
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Přístavba výrobní haly 

(výhledový stav) 

5886,0 6200,0 12 086,0 

Změna oproti stávajícímu 
stavu 

- 1798,5 + 1471,0 - 327,5 

Změnou stavby před dokončením z původně skladovací haly na halu výrobní, nedojde v 

rámci posuzovaného záměru celkově k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch.  

Nová kanalizace z řešené oblasti bude zaústěna do stávající areálové dešťové kanalizace, 

která má dostatečnou kapacitu i pro toto řešené území. Recipientem srážkových vod je 

Dolecký potok. 

B.III.3. Odpady 

Hodnocení a zatřídění odpadů z posuzované záměru je provedeno v souladu s vyhláškou 

MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

(Katalog odpadů). 

Přehled odpadů z etapy výstavby: 

Kód druhu odpadu Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 11 O 

17 09 04 Jiné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03. 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Přehled odpadů z etapy provozu: 

Stávající stav (množství odpadů vyprodukované v roce 2009 v areálu Kimberly-Clark) 

Kód druhu Název odpadu Katego Množství za rok 2009 (t/rok) 
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odpadu rie 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

O 27,144 

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 
(vyřazené plínky). Recyklace 
probíhá na lince v zahraničí. 

O 1503,024 

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 
(vyřazené plínky). Recyklace 
probíhá na lince v zahraničí. 

O 1,565 

06 02 04 Hydroxid sodný a hydroxid draselný N 0,210 

07 02 13 Plastový odpad  690,871 

07 03 04 Jiná organická rozpouštědla, 
promývací kapaliny a matečné 

louhy 

N 1,025 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící 
materiály neuvedené pod číslem 08 

04 09 

O 0,225 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 0,140 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky znečištěné N 0,045 

12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N 0,710 

13 02 05 Nechlorované minerální, motorové a 
mazací oleje 

N 0,150 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 0,815 

13 02 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů 
oleje 

N 6,94 

13 08 02 Jiná emulze N 0,230 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi 
rozpouštědel 

N 0,190 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 415,8 

15 01 02 Plastové obaly O 292,917 
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15 01 06 Směsné obaly O 407,56 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 0,415 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených) čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 1,560 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 

02 

O 120,345 

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené 
pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 

01 13 a 16 01 14 

N 0,07 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 13 

O 0,135 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií 
neuvedených pod číslem 16 06 03) 

O 0,115 

16 10 01 Odpadní vody obsahující 
nebezpečné látky 

N 0,390 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 17,83 

17 04 02 Hliník O 0,07 

17 04 05 Železo a ocel O 8,115 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,185 

20 01 01 Papír a lepenka O 405,038 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,03 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N 0,026 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod čísly 20 01 

O 0,590 
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21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 157,410 

Celkově společnost Kimberly-Clark v roce 2009 vyprodukovala 4061,879 t odpadů. 

Z tohoto množství bylo nebezpečných odpadů 12,806 t/rok. 

Příspěvek posuzovaného záměru: 

Číslo dle 
schematu 

Předpokládané složení Název a kód druhu 
odpadu 

Kate
gorie 

Předpokládané množství 
(t/rok) 

1A,B,C,D, Plastový prach z PE a CaCO3 (odprášení 
sila+pneumatické dopravy) 

12 01 05 O 0,185+0,185+0,123+0,1
23 

2 Plastový prach z EVA (odprášení pneu 
dopravy) 

12 01 05 O 0,010 

3A, B Plastový prach z PP (odprášení pneu 
dopravy) 

12 01 05 O 0,028 

3 C Plastový prach z PP (odprášení pneu 
dopravy) 

12 01 05 O 0,014 

4 A Ztuhlá plastová tavenina LLDPE 
(vyplachování filtrů za extrudérem) 

12 01 99 O 6,156 

4 B Ztuhlá plastová tavenina LLDPE+EVA 
(z najíždění licí trysky) 

12 01 99 O 60 

5 Ztuhlá plastová tavenina EVA 
(vyplachování filtrů za extrudérem) 

12 01 99 O 0,616 

6A,B Ztuhlá plastová tavenina PP 
(vyplachování filtrů za extrudérem) 

12 01 99 O 2,052+2,052 

*7 A,B Roztavením a transportem polypropylenu 
vzniká plynný podíl, který se je zachycen 
kondenzací. Jedná se především o směs 

vyšších alifatických uhlovodíků 

12 01 99 O 6,156+6,156 

8 Plastový prach z recyklace (odprášení 
pneu dopravy) 

12 01 05 O 0,78 

9 Ztuhlá plastová tavenina z recyklace 
(vyplachování filtrů za extrudérem) 

12 01 99 O 2,052 
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* V průběhu zkušebního provozu bude provedena analýza a na základě výsledků bude 

rozhodnuto o konečném zařazení odpadu.  

Pro shromažďování odpadů bude využit stávající systém sběrných van a nádob, který je 

zaveden ve společnosti Kimberly-Clark s.r.o. V současné době jsou odpady v převážené míře 

předávány společnosti Marius Pedersen a.s. Vadné výrobky (vyřazené plínky) jsou předávány 

na recyklační linku do Velké Británie. 

Nárůst odpadů z posuzovaného záměru je oproti stávajícímu stavu zcela zanedbatelný. 

Nově vzniklé odpady budou odstraňovány zavedeným způsobem prostřednictvím společnosti 

Marius Pedersen, a.s. tzn. že bude preferováno využití a až v poslední řadě bude použito 

případně skládkování. 

Vzhledem faktu, že společnost dlouhodobě působí na trhu a má zavedeny standardní 

postupy v oblasti managementu životního prostředí nelze předpokládat problémy 

s odstraňováním odpadů jak v etapě výstavby tak i provozu.  

B.III.4. Ostatní (nap ř. hluk a vibrace) 

Posuzovaný záměr je umístěn do oploceného areálu mimo souvislou obytnou zástavbu 

města Jaroměř. Nejbližší obytná zástavba, u které byly vytvořeny referenční body od 

posuzovaného záměru je následující (grafické zobrazení je v příloze č. H.9b): 

Referenční bod č.: Popis kontrolního bodu:      

1   RD nový bez čp. v zahradnictví TOPINKA před  čp. 38   

2   RD na ulici Slovenská, krajní západní 

3   Okraj rekreační plochy RD čp. 94    

4   Okraj rekreační plochy RD čp. 93     

5   Na terase bazénu RD čp. 93 

6   Statek za rybníčkem, východní fasáda 

V rámci instalované technologie výroby budou využívány zařízení (vřetenový kompresor, 

čerpadla, ventilátory) s garantovanou hlučností, které budou umístěny ve výrobním objektu. 

Na dvoře budou probíhat manipulace. V rámci předaných podkladů a zpracované hlukové 

studie lze predikovat následující zdroje hluku: 

Popis technologie: Výroba vícevrstvé fólie z plastového granulátu 

Doba provozu: 0-24 hodin 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 38 

 

Režim provozu: Kontinuální monotónní. 

Akustické údaje předané ke studii: Zadání investora je v tomto stupni 100 dB v interiéru 

nové haly, ne více. Podle aktuálních podkladů by se tyto hodnoty ve vlastní hale měly 

pohybovat do 95 dB a v  přípravy granulátu to je 100 dB. Na střeše se počítá vyústění 7 

výfuků, jejich akustický výkon bude limitován. 

TECHNOLOGICKÁ VZDUCHOTECHNIKA: 

Počítá se s dvěma vzduchotechnickými jednotkami HVAC, jedna v severní části a jedna 

v jižní části interiéru nové haly. Tyto HVAC zařízení jsou součástí technologické dodávky 

investora z USA. 

Doba provozu: 0-24 hodin 

Režim provozu: Kontinuální monotónní. 

Pro každou z obou klimatizací HVAC se počítá se sáními a výfuky na střechu, hladina 

akustického výkonu bude opět studií limitována na LwA= 65 dB (re 10-12W). 

DROBNÁ VZDUCHOTECHNIKA PODLE PD VENTAC s.r.o. Hradec Králové: 

Větrání kompresorovny: 

Sání kompresorovny na severní fasádě 8,5 m3/s přes tlumiče hluku a výfuk nad střechu haly 

přes tlumiče hluku. Každé z obou ústí větrání  LwA= 65 dB (re 10-12W). venkovní výfukovou 

trubu akusticky a tepelně balit min. 15 cm ORSIL 60 kg/m3 + 1 mm pozink. plech 

oplechování. 

Větrání přilehlých prostor, vestavků haly: 

Celkem se jedná v tomto stupni o cca 15 malých větracích otvorů ve fasádě, viz výkresy 

VZT od Ventac s.r.o. Tyto otvory musí být zatlumeny na LwA= 60 dB (re 10-12W) a to každý.  

Popis technologie chlazení: 2 technologické chladiče firmy TRANA na východní fasádě 

objektu, v její severní části. Chladiče stojí na zemi. Dodavatel chlazení zajistí 

provozuschopné akustické úpravy tak, aby každý z obou chladičů měl LwA= 70 dB (re 10-

12W). 

Po nové objízdné jednosměrné trase bude probíhat stávající doprava a dále nová doprava 

spojená s posuzovaným záměrem. Zavážení granulátu do sil bude probíhat pomocí 
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autocisteren. Vyprazdňování autocisteren bude pneumatické a bude řádně odhlučněno. 

Veškerá doprava probíhá v době denní od 6 do 22 hodin. Příspěvek z dopravy v rámci 

posuzovaného záměru je uveden v kapitole B.II.4. 

B.III.5. Dopl ňující údaje 

V technologickém zařízení, které je předmětem posouzení se nevyskytují žádné zdroje 

radioaktivního či elektromagnetického záření. 
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Část C  

Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  

C.1.  Vý čet  nejzávažn ějších  enviromentálních  

charakteristik  dot čeného  území  

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno pro podnikání a 

výrobu. Z uvedených skutečností je patrné, že vlastní záměr není v kontaktu s územním 

systémem ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo 

přírodní park. Situování této části zóny je mimo souvislou obytnou zástavbu. Z hlediska 

stávající únosnosti prostředí se jedná o lokalitu ovlivněnou zejména v oblasti hluku ze silnice 

I. třídy 33 Hradec Králové - Náchod. 

Nejedná se o novou výstavbu, ale o změnu stavby před dokončením kdy byla původně 

skladovací hala změněna na halu výrobní s instalací technologie. V posuzovaném prostoru je 

výrobní areál společnosti Kimberly-Clark s.r.o., kde se realizuje výroba hygienických potřeb 

pro děti a dospělé. 

Dle stanovení záplavového území leží posuzovaný prostor mimo záplavové území vodních 

toků. Zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro 

ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu 

životního prostředí a zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída, vyhlášeném nařízením 

vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 

Z hlediska ochrany ovzduší je možné konstatovat, že imisní situace ve sledovaných a 

měřitelných parametrech mimo areál s největší pravděpodobností nepřekračuje imisní limity 

pro ukazatel PM10. Pro ukazatel průměrná denní koncentrace lze konstatovat, že 

k překračování imisního limitu může docházet již nyní bez vlivu posuzovaného záměru, jak je 

patrné ze stávajícího imisního monitoringu okolních stanic. Jedná se měřící stanice Hradec 

Králové – Sukovy sady, Velichovky, Rychnov nad Kněžnou, kde byly překročeny v letech 

2007 a 2008 imisní limity stanovené pro maximální denní koncentrace. Nařízení vlády č. 

597/2006 Sb. toleruje za rok 35 překročení těchto koncentrací. Jak je dokladováno 
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v tabulkách v kapitole (C.2.1 Ovzduší) k takovému počtu překročení nedošlo ani na jedné 

měřící stanici. S ohledem na konkrétní podmínky v Jaroměři je možno vycházet z mapy 

průměrných 24 hodinových koncentrací (Ročenka ČHMÚ), kdy v posuzované lokalitě je 

znázorněna denní koncentrace v rozmezí 30-40 µg.m-3. 

Krajinný ráz lokality určuje rozsáhlý stávající průmyslový komplex Kimberly-Clark, 

v němž bude realizován oznamovaný záměr. 

Vlastní zájmový prostor (nadmořská výška 264,2 m) se nachází na prakticky rovinném 

pozemku, na kraji průmyslové oblasti. Krajina má charakter roviny s výraznou terénní rýhou 

Doleckého potoka a enklávou Doleckého rybníka. 

C.2.  Charakteristika  sou časného  stavu  životního  

prost ředí  v  dot čeném území  

C.2.1. Ovzduší 

Z klimatického hlediska patří zájmové území dle Quitta do mírně teplé oblasti MT11. 

Oblast MT 11 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou, mírně teplou a 

velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodné období je krátké s 

mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. 

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT11: 

Průměrná roční teplota     7 – 8°C 

Počet letních dnů     40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 – 160 

Průměrné roční srážky (mm)     400 – 450 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)  350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm)  200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   50 – 60 

Pro šíření znečišťující látek v atmosféře jsou podstatné zejména dva meteorologické 

parametry: směr a rychlost větru a vertikální teplotní zvrstvení atmosféry. Rozptyl 

znečišťujících látek souvisí s teplotním zvrstvením a ovzduší, protože čím labilnější je 

zvrstvení, tím větší je turbulence a proto je i lepší rozptyl škodlivin a naopak. Transport 
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exhalací je naproti tomu závislý jen na proudění vzduchu. Proto se převážně budeme dále 

zabývat těmito dvěma meteorologickými jevy. 

Dle charakteru technologie můžeme předpokládat emise VOC, TZL resp. PM10 a emise 

z dopravy – emise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, tuhých znečišťujících látek, resp. 

suspendovaných částic PM10 a benzenu. Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., specifikuje 

v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. imisní limity pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, PM10 a 

benzen. Imisní koncentrace vypočítané rozptylovou studií jsou porovnávány s těmito limity. 

V následující tabulce předkládáme pro přehlednost imisní limity dané Nařízením vlády 

č. 597/2006. 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 

č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31.12.2006. V 

Části A této přílohy jsou stanoveny imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné 

četnosti jejich překročení a meze tolerance. 

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich 

překročení 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Hodnota imisního 

limitu 
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 mg.m-3 - 

Suspendované 
částice PM10 

24 hodin 50 µg.m-3 35 

Suspendované 
částice PM10 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení 

s platností od 31. 12. 2009 
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Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Hodnota imisního 

limitu 
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého 

hydrometeorologického úřadů pro roky 2007 a 2008. 

Nejbližší měřící stanice NO2, CO, suspendované částice PM10 a benzen, začleněné do AIM 

ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) jsou 

Hradec Králové – Sukovy sady (kód stanice ZÚ 396, 1679), Velichovky ( kód stanice ČHMÚ 

539), Rychnov nad Kněžnou (kód stanice ČHMÚ 1353 ) a  Šerlich ( kód stanice ČHMÚ 

1111). Z tabelárních ročenek byly čerpány následující data, která popisují stávající imisní 

situaci v okolí posuzovaného záměru. 

Oxid dusičitý – NO2 

Rok 

měřený 
ukazatel  

Hradec 
Králové – 

Sukovy sady 
Velichovky 

Rychnov nad 
Kněžnou Šerlich 

kód stanice ZÚ 396 ČHMÚ 539 ČHMÚ 1353 ČHMÚ 1111 

2007 

maximální 
hodinová 
koncentrace 

122,4 µg.m-3 

naměřeno 
13.8.2007 

*55,5 µg.m-3 

naměřeno 
3.11.2007 

*75,9 µg.m-3 

naměřeno 
23.11.2007 

25,1 µg.m-3 

naměřeno 
20.2.2007 

průměrná roční 
koncentrace 

27,7 µg.m-3 6,9 µg.m-3 12,0 µg.m-3 5,9 µg.m-3 
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2008 

maximální 
hodinová 
koncentrace 

126,3 µg.m-3 

naměřeno 
5.9.2008 

*49,1 µg.m-3 

naměřeno 
25.11.2008 

*36,2 µg.m-3 

naměřeno 
7.4.2008 

35,6 µg.m-3 

naměřeno 
19.12.2008 

průměrná roční 
koncentrace 

33,2 µg.m-3 12,8 µg.m-3 12,0 µg.m-3 7,1 µg.m-3 

*V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace 

Oxid uhelnatý – CO 

Rok 
měřený ukazatel  Hradec Králové – Sukovy sady 

kód stanice ZÚ 396 

2007 
maximální 8-hodinová koncentrace 2220,8 µg.m-3  naměřeno 17.1.2007 

průměrná roční koncentrace 253,6 µg.m-3 

2008 
maximální 8-hodinová koncentrace 1780,8 µg.m-3 naměřeno 8.1.2008 

průměrná roční koncentrace 238,3 µg.m-3 

 

Suspendované částice - PM10 

Rok 
měřený ukazatel  

Hradec 
Králové – 

Sukovy sady 
Velichovky Rychnov nad 

Kněžnou 
Šerlich 

kód stanice ZÚ 396 ČHMÚ 539 ČHMÚ 1353 ČHMÚ 1111 

2007 

maximální denní 
koncentrace 

167,9 µg.m-3 

naměřeno 
24.3.2007 

115,0 µg.m-3 

naměřeno 
24.3.2007 

119,0 µg.m-3 

naměřeno 
24.3.2007 

29,7 µg.m-3 

naměřeno 
2.4.2007 

počet překročení 
imisního limitu 

13 19 20 0 

průměrná roční 
koncentrace 

25,3 µg.m-3 22,4 µg.m-3 23,8 µg.m-3 7,9 µg.m-3 

2008 

maximální denní 
koncentrace 

86,5 µg.m-3 

naměřeno 
11.2.2008 

neměřeno 
76,0 µg.m-3 

naměřeno 
29.1.2008 

43,5 µg.m-3 

naměřeno 
30.7.2008 

počet překročení 
imisního limitu 

9 - 12 0 

průměrná roční 
koncentrace 

25,2 µg.m-3 nestanovena 19,8 µg.m-3 10,2 µg.m-3 
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Benzen  

Rok 
měřený ukazatel  Hradec Králové – Sukovy sady 

kód stanice ZÚ 396 

2007 

maximální denní koncentrace 9,1 µg.m-3 naměřeno 6.7.2007 

průměrná roční koncentrace 3,1 µg.m-3 

2008 

Maximální denní koncentrace neměřeno 

průměrná roční koncentrace neuvedena 

C.2.2. Voda 

Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe. Labe pramení na 

Labské Louce v Krkonoších ve výšce 1 384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve 

výšce 115 m n.m. Celková plocha povodí činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. 

Celková délka toku je 1 154 km, z toho v ČR 370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici 

činí 308 m3.s-1. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. 

Na Labi je 18 hydrologických stanic. Labe protéká přibližně 1,5 km jižním směrem od 

záměru. 

Prostor lokality je odvodňován Doleckým potokem – plocha povodí 18,5 km2, specifický 

odtok 4,5 l/s.km2, průměrný průtok při ústí do Labe 83,2 l/s. 

Dle stanovení záplavového území leží posuzovaný prostor mimo záplavové území vodních 

toků. Zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro 

ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu 

životního prostředí a zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída, vyhlášeném nařízením 

vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 

Posuzovaný prostor je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

Vrstva propustného štěrkopísku je na lokalitě akumulačním prostředím pro srážkovou vodu 

z rozlehlého infiltračního území (na západ od posuzovaného prostoru). Při poloze nad místní 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 46 

 

erozívní bází je současně i prostředím komunikačním – akumulovanou podzemní vodu 

gravitačně odvádí k erozivní bázi území. Větší část mocnosti vrstvy štěrkopísku  je zvodněna, 

volná hladina podzemní vody je v hloubce 3,4 – 4,5 m pod terénem. Pod štěrkopískem je 

nepropustný jíl eluviální zvětraliny, s vlastnostmi hydrogelogického izolátoru. Hlubší rozbor 

puklinové vody skalního podloží byl nesouvisle určen v hl. 10 – 11 m. 

C.2.3. P ůda 

Prostor, kde je situován posuzovaný záměr se nachází v území vyhrazeném pro 

průmyslovou činnost. Vzhledem k tomu, že nedojede k novým záborům (u již vydaného 

stavebního povolení na skladovou halu je investorem prováděna změna stavby před 

dokončením, kdy je prováděna změna na halu výrobní s instalací technologie) není v této 

kapitole nezbytné uvádět podrobnější rozbor půd. 

C.2.4. Geofaktory životního prost ředí 

Dle geomorfologického členění (Zeměpisný lexikon ČR) je řešené území zařazeno 

následovně: 

provincie: Česká vysočina 

subprovincie: Česká tabule 

oblast: Východočeská tabule 

celek: Východolabská tabule 

Z geologického hlediska náleží území rozsáhlé regionálně – geologické jednotce český 

masiv, v rámci ní k České křídové pánvi. Převažují horniny sedimentů svrchní křídy, 

mezozoického stáří (pískovce, jílovce). V širokých údolích řek se vyskytují kvareterní 

sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky). 

Geologický podklad Jaroměře tvoří křídové usazeniny středního a spodního turonu, 

kvarterní pokryv tvoří aluviální náplavy – říční písky a štěrkopísky a povodňové hlíny, 

západně od města jsou spraše. 

Na vlastní lokalitě tvoří povrchovou vrstvu geologického profilu tvoří sprašová hlína. Je 2,5 

– 4 m mocná, má znaky zeminy zeminy přeplavené, je nevápnitá. Podle laboratorního určení 

má vlastnosti středně plastického jílu a není prosedavá. Hlavní vrstvu tvoří 6 – 7 m mocný 

štěrkopísek vyšší říční terasy. Je relativně stejnorodý, podíl písku a štěrku se přibližně 

vyrovnaný. 
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Eluvium skalního podloží je omezeno na slabou vrstvu zvětralinového jílu, 0,5 – 1,5 m 

mocnou. Skalní podloží tvoří křídový slínovec ze stratigrafické úrovně středního turonu. Jeho 

povrch je prakticky rovný, v hloubce 9 – 10,5 m. 

Z hydrogeologického je území součástí rajónu 4250 Hořicko-miletínská křída 

Chráněná území: Geologicky významné útvary v popisovaném území nejsou, nerostné 

suroviny se v blízkosti předpokládaného provozu posuzované technologie nevyskytují. 

C.2.5. Fauna a flóra 

Prostor, kde je situován posuzovaný záměr se nachází v území vyhrazeném pro 

průmyslovou činnost. Vzhledem k tomu, že nedojede k novým záborům (u již vydaného 

stavebního povolení na skladovou halu je investorem prováděna změna stavby před 

dokončením, kdy je prováděna změna na halu výrobní s instalací technologie) není v této 

kapitole nezbytné uvádět podrobnější rozbor fauny a flóry. Tento rozbor byl proveden v rámci 

předchozí EIA na přístavbu skladové a expediční haly. 

Dle platného územního plánu prostorem posuzovaného záměru neprochází ani není 

v kontaktu žádný z prvků územních systémů ekologické stability. 

C.2.7. Jiné charakteristiky životního prost ředí 
 

Počet obyvatel: 13 000 ob. 

Rozloha: 2555 ha 

Severní šířka: 50 st. 21 min. 0 vt. 

Východní délka: 15 st. 55 min. 0 vt. 

Městské části: Jaroměř, Josefov, Cihelny, Jezbiny, Semonice, Starý Ples, Dolní Dolce 

Dopravní spojení: Silnice I. třídy E 67 (Praha - Wroclav), Železnice: trať Pardubice -    

Liberec; Jaroměř – Trutnov, Letiště Josefov (travnatá plocha) 

Posuzovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentaci viz Příloha č. H. 2. 
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C.3.  Celkové  zhodnocení  kvality  životního  prost ředí  

v dot čeném území  z  hlediska  jeho  únosného  zatížení  

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě tj. 

zóně pro podnikání a výrobu. Nejedná se o výstavbu nové haly na „zelené louce“ (tato 

skutečnost již byla vyhodnocena v rámci procesu EIA v roce 2005), ale o posouzení 

stavebních změn a zejména instalace a provozování technologie včetně vyhodnocení vlivů 

této technologie na životní prostředí. 

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba 

v tomto území odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně 

cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. 

Z hlediska hluku se jedná o lokalitu ovlivněnou dopravou na silnici I/33 Hradec Králové- 

Náchod. K velmi významnému zlepšení v hodnoceném území dojde po realizaci příslušného 

úseku dálnice D11 (rychlostní silnice R11) od Hradce Králové na Trutnov a přeložky silnice 

1. tř. č. I/33 ve směru Náchod. Tím dojde k prakticky úplnému vymístění tranzitní dopravy 

z města a významnému snížení hluku a emisí z dopravy. 

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl 

výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 
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Část D  

Komplexní charakteristika a hodnocení vliv ů záměru 

na obyvatelstvo a životní prost ředí  

D.I.  Charakteristika  p ředpokládaných  vliv ů zám ěru  na  

obyvatelstvo  a  životní  prost ředí  a  hodnocení  jejich  

velikosti  a  významnosti  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četn ě sociáln ě ekonomických 
aspekt ů 

Výstavba: 

V rámci stavebních prací bude realizovány stavební úpravy spočívající v úpravách objektu 

pro umístění technologické linky. Poté bude provedena montáž technologie. Vzhledem 

k umístění posuzovaného záměru mimo souvislou obytnou zástavbu nelze předpokládat 

ovlivnění. 

Vliv bude malý a málo významný. 

Provoz: 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou 
projevit následovně: 

� Vlivy v rámci pracovního prostředí 

� Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

- znečištění ovzduší 

- hluková zátěž (Je popsána a vyhodnocena v kapitole D.I.3) 

- znečištění vody a půdy (Je popsáno a vyhodnoceno v kapitole D.I.4) 

- havarijní stavy (Jsou popsány vyhodnoceny v kapitole D.III) 

Vlivy v rámci pracovního prost ředí 

Podle na nařízení vlády č. 367/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci dle § 41 odst. 1:“Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna 
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dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného 

vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly pro 

zaměstnance zajištěny tepelné a vlhkostní podmínky vyhovující již od počátku směny a aby 

koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší nepřekračovaly nejvyšší 

přípustné hodnoty upravené v přílohách č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení. Koncentrace 

chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není technologický proces, 

nesmí překračovat 1/3 hodnoty jejich přípustných expozičních limitů. 

Podle přílohy č. 2 a č.3 platí níže uvedené hygienické limity látek v ovzduší z pracovišť 

Škodlivina PEL NPK-P Pozn. 

mg/m3  

Acetaldehyd 50 100  

Aceton 800 1500  

Akrolein 0,25 0,5  

Formaldehyd 0,5 1,0 D,S 

Methylethylketon 600 900  

Prach polyethylenu 5,0 -  

Prach polypropylenu 5,0 -  

Prach polymerních materiálů 5,0 -  

PEL: přípustné expoziční limity        
 NPK-P: nejvyšší přípustné koncentrace       
 D: při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží    
 P: u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 

Dle předaných podkladům se mohou výše uvedené škodliviny vyskytovat v odtazích do 

venkovního ovzduší (Podrobně hodnoceno v následující kapitole). Výskyt těchto látek 

v pracovním prostředí je tedy velmi málo pravděpodobný vzhledem k navrženému způsobu 

odvětrání (nucená ventilace). 

Vlivy fyzikální a vlivy chemických individuí budou dále eliminovány nebo sníženy dobrou 

organizací výroby s uplatněním všech praktických zkušeností s ochranou v rámci pracovního 

prostředí. Výroba vícevrstvých folií probíhá v současné době v USA. Jde o zavedenou 
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technologii. V rámci posuzovaného záměru dojde k umístění technologie na evropský 

kontinent V rámci popsané technologie budou používány suroviny popsané v předchozích 

částech oznámení. Pro používané suroviny jsou v příloze k dispozici přeložené technické 

údaje a bezpečnostní listy. Pro minimalizaci negativních vlivů v rámci pracovního prostředí 

doporučuji: 

� v rámci zkušebního provozu realizovat měření vybraných škodlivin a hluku v 
pracovním prostředí. Výsledky s návrhem kategorizace pracovišť předložit orgánu 
ochrany veřejného zdraví, 

� k uvedení posuzovaného záměru do provozu mít k dispozici schválenou 
aktualizovanou provozní dokumentaci tzn. požární řád, havarijní plán a 
vodohospodářský havarijní plán. 

� pro všechny skladované látky bude k dispozici bezpečnostní list a pokyny pro řidiče 
v případě havárie, 

Z hlediska pracovního prostředí a při respektování výše uvedených doporučení lze 

hodnocený vliv považovat z pohledu velikosti za malý a z hlediska významnosti za středně 

významný vzhledem k předpokládané hlučnosti v pracovním prostředí. 

Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

Vlivy na obyvatelstvo způsobené realizací záměru byly posuzovány v rámci této 

dokumentace ve studii „Posouzení vlivů na veřejné zdraví“ s odhadem zdravotních rizik pro 

škodliviny: oxidu dusičitý, suspendované částice frakce PM10, oxidu uhelnatého, benzenu a 

těkavých organických látek VOC. Celé posouzení je v příloze dokumentace č. H. 8. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno na základě metodických podkladů pro 

hodnocení zdravotních rizik kam řadíme metodické materiály hygienické služby k hodnocení 

zdravotních rizik v ČR, Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII Základy hodnocení 

zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn 

MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 2005 a další materiály.  

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech dostupných 

údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu 

mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a nakonec 

zahrnuje charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených 

zjištění. Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze čtyř základních kroků: určení 
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nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace rizika. 

Celý postup je popsán ve výše citované studii.  

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z imisních koncentrací rozptylové studie, která 

byla zpracována jako podklad pro dokumentaci dle zákona č.100/2001 Sb, v platném znění.  

Z provedeného hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry: 

Nejvyšší vypočtené imisní koncentrace posuzovaných škodlivin v obytné zástavbě  jsou 

uvedeny v následující tabulce č.1: 

Tab.č.1 Výsledky rozptylové studie Imisní koncentrace 
Cd  - PM10   7,993 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
Cr - PM10   0,23636 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
Chod - NO2   32,369 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
Cr - NO2   0,26877 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
C8hod - CO  52,684 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
Cr - CO   0,50112 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 
Cr - benzen 0,00029 µg/m3 (RD Hradecká  čp.326) 
Chod - VOC  v µg/m3 99,589 µg/m3 (RD Slovenská čp.93) 
Cr - VOC v µg/m3 2,0082 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) 

Suspendované částice frakce PM10 

Pro PM10 není možné stanovit bezpečnou hranici, při které by již nedocházelo dle 

současných vědeckých poznatků k účinku na lidské zdraví. Výskyt zdravotních účinků jako 

zvýšení nemocnosti a úmrtnosti byl pozorován již při navýšení denních i ročních koncentrací 

PM10 o 10 µg/m3 dle WHO. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost se projevuje především u 

citlivých skupin populace (u starších lidí například s vážným respiračním onemocněním), u 

kterých zhoršuje průběh onemocnění a zkracuje délku života. Mezi prokázané účinky 

krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací patří přechodné zvýšení počtu 

hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění, nárůst použití léků při astmatický potížích, 

zvýšení počtu lidí trpících kašlem, zvýšení počtu lidí s podrážděním dolních dýchacích cest  a 

zvýšení úmrtnosti. Účinky jsou pozorovány během a několik dní po výrazném zvýšení denní 

imisní koncentrace. Prokázané účinky chronické expozice jsou spojeny se zvýšením úmrtnosti 

a nárůstem prevalence bronchitis u dětí. WHO v roce 2005 publikovalo pro frakci PM10 tzv. 

přechodné cíle IT-1, IT-2, IT-3 a směrné hodnoty AQG pro roční a 24 hodinové koncentrace. 

Směrná doporučená roční koncentrace AQG představuje hodnotu 20 µg/m3 a směrná 

doporučená 24 hodinová koncentrace AQG představuje hodnotu 50 µg/m3. 
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Nejvyšší vypočtený příspěvek PM10 k denním koncentracím představuje hodnotu 7,993 

µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) a k ročním koncentracím představuje hodnotu 0,23636 µg/m3 

(RD Trinnerova čp.233). Vypočtené imisní příspěvky PM10 k denním i ročním koncentracím 

nepřekračují doporučené koncentrace AQG WHO 2005 a nepředstavují ani zvýšení 

nemocnosti dle materiálů WHO.  

Naměřené pozadí ročních a denních koncentrací PM10 na měřící stanici Velichovky 

v r.2007 a i na měřící stanici Rychnov n.K. v r.2007 a r.2008 by již mohlo být v současné 

době spojeno s mírně zvýšenými riziky pro obyvatelstvo na základě nejnovějších informací 

Světové zdravotnické organizace z roku 2005 podobně tak jako na řadě dalších míst v České 

republice. 

Krátkodobá maxima vypočtená v rozptylové studii znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací 

ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější, 

tato maxima jsou dosahována při špatných rozptylových podmínkách, za silných inverzí a 

slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace značně klesají.Ve skutečnost 

se maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v roce, 

v závislosti na četnosti výskytu inverzí. Vzhledem k výše uvedenému popis vlivu 

posuzovaného záměru na imisní situaci nejlépe zohledňují roční průměrné koncentrace PM10, 

proto jsou dále podrobněji vyhodnoceny. Nejvyšší vypočtený příspěvek PM10 k ročním 

koncentracím představuje hodnotu 0,23636 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233). Dle ČSÚ měla 

Jaroměř 12 812 obyvatel (údaj k 1.1.2009). Vypočtené imisní příspěvky ročních koncentrací 

souvisejících s posuzovaným záměrem prakticky neovlivní stávající stav znečištění a 

neovlivní významně ani ukazatele nemocnosti, jak je uvedeno v tabulce níže, kde byl 

proveden výpočet některých ukazatelů nemocnosti pro nejvyšší vypočtenou roční koncentraci 

PM10 0,23636 µg/m3, pro pozadí z naměřených hodnot v úrovni do max. 25 µg/m3 a pro limit 

40 µg/m3 z nařízení vlády č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Nejvyšší vypočtená koncentrace PM10 byla vztažena na všechny obyvatele Jaroměře tj. je zde 

riziko nadhodnoceno a je na straně bezpečnosti.  

Oxid dusičitý NO2 

Nejvyšší vypočtený příspěvek NO2 k hodinovým koncentracím představuje hodnotu 32,369 

µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) a k ročním koncentracím představuje hodnotu 0,26877 µg/m3 

(RD Trinnerova čp.233).  
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Hodnota kvocientu nebezpečnosti HQ pro hodinovou koncentraci vychází 0,16, po 

započtení pozadí vychází HQ 0,4. Z uvedeného vyplývá, že hodnota kvocientů nebezpečnosti 

HQ se pohybuje bezpečně pod hodnotou jedna i po započtení pozadí, tudíž se neočekává 

žádné významné riziko toxických účinků. 

Pro hodnocení chronického účinku není  možné stanovit úroveň koncentrace, která by při 

dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek (podrobněji kap.3.2) 

Nejvyšší vypočtené roční koncentrace jsou nízké, a tudíž nebudou zdrojem zdravotního rizika 

pro obyvatelstvo. V případě naměřeného pozadí  max.do 13 µg/m3 vyplývá, že tyto stávající 

roční koncentrace NO2 nepřekračují směrnou koncentraci AQG WHO 2005. 

Oxid uhelnatý CO 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k maximálnímu osmihodinovému průměru koncentrací CO 

představuje hodnotu 52,684 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233) a roční průměrnou koncentraci CO 

0,50112 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233). 

Jedná se o příspěvky, které při srovnání s doporučenou koncentrací WHO 10 mg/m3 po dobu 

expozice 8 hodin jsou zanedbatelné a nebudou bezpečně zdrojem zdravotního rizika pro okolní 

obyvatelstvo ani po započtení pozadí. 

Těkavé organické látky VOC 

Z posuzovaného záměru je uvolňována směs těkavých organických látek VOC. Jednotlivé nalezené  

organické látky jsou specifikovány v materiálu „Development of Emission Factors for Polypropylene 

Processing“. Z tohoto materiálu vyplývá, jak jsou jednotlivé látky % zastoupeny v ukazateli VOC: 

83,7 % z VOC představují těžké uhlovodíky od C3 do C14, 1,6 % z VOC lehké uhlovodíky a 14,7 % 

z VOC aldehydy, ketony a organické kyseliny. Nejvyšší vypočtený příspěvek VOC k hodinovým 

koncentracím představuje hodnotu 99,589 µg/m3 (RD Slovenská čp.93) a k ročním koncentracím 

představuje hodnotu 2,0082 µg/m3 (RD Trinnerova čp.233). V následující tabulce je proveden výpočet 

HQ pro jednotlivé látky, pro které v rámci identifikace rizika byly nalezeny doporučené hodnoty pro 

venkovní ovzduší.  

Látky s možným toxickým či dráždivým účinkem a výpočet HQ při zohlednění zastoupení 

jednotlivých organických látek v ukazateli VOC : 

 
Org.lát. CAS  % 

zastoupení 
ve VOC 

Referenční hodnoty (zdroj 
dat) 

HQ 

Těžké uhlovodíky - 83,7 viz. kap. 3.5 (RIVM)  max.do 0,001 
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Propylen CAS 115-07-1 0,22 REL=3 mg/m3 (Cal/EPA) 0,000001 
Propionaldehyd 123-38-6 0,05 RfC=8 µg/m3 (IRIS) 0,0001 
Methylethylketon 78-93-3 0,20 RfC=5 mg/m3 (IRIS) 0,0000008 
Kys.akrylová 79-10-7 0,08 RfC=1 µg/m3 (IRIS) 0,002 
Akrolein  107-02-8 0,01 RfC=0,02 µg/m3(IRIS) 0,01 
Aceton 67-64-1 10,23 PK= 370 µg/m3 (SZÚ) 0,0005 
Kys.mravenčí 64-18-6 0,73 RBC =3,1 µg/m3(IRIS) 0,004 

Z uvedeného vyplývá, že uvedené organické látky nebudou zdrojem zdravotních rizik pro 

obyvatelstvo, neboť HQ se pro jednotlivé látky pohybují bezpečně pod hodnotou jedna. 

V následující tabulce je proveden výpočet ILCR pro organické látky s možným karcinogenním 

účinkem.  

Org.lát. CAS % zastoupení 
ve VOC 

US EPA- UR v (µg/m3)-1 / PK 
SZÚ v µg/m3  

ILCR / HQ1 hod 

Acetaldehyd 75-07-0 0,48 2,2*10-6  10-8 

Formaldehyd 50-00-0 
 

0,78 1,3*10-5 / 60 10-7 / 0,013 

Při použití inhalačních jednotek karcinogenního rizika pro acetaldehyd a formaldehyd a vzorce pro 

výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici ILCR dostáváme hodnoty ILCR řádově 10-8 pro 

formaldehyd a 10-7 pro acetaldehyd, kdy se pohybujeme v přijatelném riziku. V případě hodinových 

koncentrací formaldehydu není také překročena míra karcinogenního rizika pro tuto látku.  

Benzen 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k ročním koncentracím je 0,00029 µg/m3 (RD Hradecká čp.326).Při 

použití inhalační  jednotky karcinogenního rizika UR = 6x10-6(µg/m3) -1 WHO  (viz. kap.3.4) a vzorce 

pro výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici ILCR kap.5.2. dostáváme hodnoty ILCR řádově 

10-9, kdy se pohybujeme v přijatelném riziku. Pozadí není v hodnocené lokalitě měřeno, pouze na 

měřící stanici Hradec Králové-Brněnská, která není reprezentativní pro posuzovanou lokalitu (dosah 

stanice je jen 0,5 - 4 km). Dá se předpokládat, že i po započtení pozadí se budeme pohybovat v 

přijatelném riziku. 

Z posouzení vlivů imisí na veřejné zdraví vyplývají následující závěry: 

Pozadí denních i ročních koncentrací PM10 na nejbližší měřící stanici by již mohlo být v 

současné době spojeno s mírně zvýšenými riziky pro obyvatelstvo na základě nejnovějších 

informací Světové zdravotnické organizace z roku 2005 podobně tak jako na řadě dalších míst 

v České republice. Vypočtené imisní příspěvky suspendovaných částic frakce PM10 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 56 

 

z posuzovaného záměru nebudou zdrojem zdravotního rizika pro obyvatelstvo a nebudou 

představovat významné zvýšení již stávajícího zdravotního rizika. 

Vypočtené imisní příspěvky oxidu dusičitého NO2, oxidu uhelnatého CO, benzenu a VOC nebudou 

zdrojem zdravotního rizika akutních ani chronických účinků v případě NO2 a CO a jednotlivých 

organických látek VOC, karcinogenních účinků v případě benzenu, formaldehydu a acetaldehydu pro 

obyvatelstvo ani po započtení pozadí. 

Z hlediska velikosti a významnosti lze na podkladě výše uvedených skutečností hodnotit 

vlivy na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby jako málo významné. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci této 

dokumentace modelovým výpočtem. Rozptylová studie je v příloze č. H.7 dokumentace a 

byla počítána pomocí software Symos’97, verze 2006. Data byla dále zpracována pomocí 

ArcView 9.0. Výpočet byl proveden pro 3721 bodů pravidelné sítě v zájmovém území o 

rozloze 9 km2. Výpočet byl rozšířen ještě o dalších 23 referenčních bodů umístěných 

v blízkém okolí posuzovaného záměru. Z původní rozptylové studie bylo převzato 14 

zvolených referenčních bodů a výpočet rozptylu byl rozšířen ještě o dalších 9 bodů. 

Pro výpočet maximálních hodinových, popř. denních koncentrací a průměrných ročních 

koncentrací byly jako vstupní údaje do rozptylové studie zadány průměrné hodnoty emisí, 

které jsou presentované v kapitole B.III.1. Výsledkem jsou maximální hodinové, maximální 

denní a průměrné roční koncentrace pro polutanty: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 

suspendované částice PM10,  benzen a těkavé organické látky. 

V následující tabulce jsou presentovány nejvyšší příspěvky k imisní situaci v etapě provozu 

z posuzovaného záměru. Hodnocení je provedeno pro rok 2010. Za předpokladů daných pro 

výpočet emisní vydatnosti zdrojů (popis technologie, typy kotlů a spotřeby paliv, emisní 

faktory, EURO 3, rychlost 40 km/hod) byly vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži pro 

polutanty NO2, CO, benzen, suspendované částice PM10 a těkavé organické látky.  

Záměr 

Maximální hodinová koncentrace Průměrná roční koncentrace 

limit 

[µg.m-3] 

koncentrace 

[µg.m-3] 

referenční 

bod 

limit 

[µg.m-3] 

koncentrace 

[µg.m-3] 

referenční 

bod 
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NO2 200 32,369 1 40 0,26877 1 

CO 10 000 * 52,684 * 1 - 0,50112 1 

benzen - 0,0049 1 5 0,00029 7 

VOC - 99,589 2 - 2,00820 1 

PM10 50 ** 7,993 ** 1 40 0,23636 1 

* - maximální 8-mi hodinová koncentrace 

** - maximální denní koncentrace 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány  

ani limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle měření AIM se 

roční koncentrace pohybují nejvýše v Hradci Králové – Sukovy sady do 33,2 µg.m-3 a 

maximální hodinové koncentrace 126,3 µg.m-3. Jedná se o městskou stanici, kde lze očekávat 

vyšší imisní zatížení než v Jaroměři. 

Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro referenční bod č. 1 Nejbližší rodinný 

dům Trinnerova č.p. 233 pro maximální hodinové koncentrace ve výši 32,369 µg.m-3 to 

představuje příspěvek ve výši 16,18 % z imisního limitu a pro průměrné roční koncentrace ve 

výši 0,26877 µg.m-3. Vzhledem k imisnímu limitu se jedná o příspěvek 0,672 % k ročnímu 

imisnímu limitu. 

Z výše uvedeného lze vyslovit závěr, že příspěvky posuzovaného záměru i při sečtení se 

stávající imisní zátěží nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý v posuzované 

lokalitě.  

Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány  

ani limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle měření AIM se 

maximální 8-mi hodinové koncentrace pohybují nejvýše v Hradci Králové – Sukovy sady do 

2806,5 µg.m-3. 
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Nejvyšší příspěvek k imisní zátěži byl vyčíslen pro referenční bod č. 1 - Nejbližší rodinný 

dům Trinnerova č.p. 233 pro maximální 8-mi hodinové koncentrace ve výši 52,684 µg.m-3. 

Jedná se příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,527 %.  

Při prostém sečtení koncentrace naměřené v rámci monitoringu AIM a výpočtu příspěvku 

posuzovaného záměru, lze vyslovit závěr, že nebude ovlivněna významněji imisní zátěž 

v zájmovém území a nedojde k překročení imisního limitu pro oxid uhelnatý. 

Vyhodnocení příspěvků benzen k imisní zátěži zájmového území 

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 

průměr na hodnotu 5 µg.m-3. V zájmovém území je měřena imisní zátěž pouze na stanici AIM 

Hradec Králové – Sukovy Sady, kdy nejvyšší hodnota průměrných ročních koncentrací je do 

3,1 µg.m-3.  

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant benzen se pohybuje 

nejvýše v referenčním bodě č. 7 – Rodinný dům Hradecká č.p.326 do 0,00029 µg.m-3 pro 

průměrné roční koncentrace, což vzhledem k imisnímu limitu představuje velmi malou 

hodnotu 0,0058 %. 

Při zohlednění stávajícího pozadí z měření imisní zátěže a výpočtu příspěvku 

posuzovaného záměru lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr neovlivní významněji imisní 

zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisního limitu pro benzen. 

Vyhodnocení příspěvků těkavých organických látek VOC vyjádřených jako TOC 

k imisní zátěži zájmového území 

Pro těkavé organické látky není stávající platnou legislativou stanoven imisní limit. 

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant těkavé organické 

látky VOC se pro referenční body pohybuje nejvýše do 99,589 µg.m-3 pro maximální 

hodinové koncentrace pro bod č. 2 - Rodinný dům Slovenská 93. Pro roční koncentrace byl 

vyčíslen nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 2,00820 µg.m-3 v referenčním bodě č. 1 - 

Nejbližší rodinný dům Trinnerova č.p. 233. 

Z důvodu nestanoveného imisního limitu není možné provést porovnání. Podrobné 

vyhodnocení vlivu těkavých organických látek je provedeno v rámci hodnocení vlivů na 

obyvatelstvo v kapitole D.I.1. 
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Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru. Dle měření AIM se 

roční koncentrace pohybují za rok 2008 nejvýše v Hradci Králové – Sukovy sady do 

25,2 µg.m-3.  

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant suspendované částice 

PM10, se pro referenční body pohybuje nejvýše do 7,993 µg.m-3 pro maximální denní 

koncentrace pro bod č.1 - Nejbližší rodinný dům Trinnerova č.p. 233. To představuje 

příspěvek ve výši maximálně 15,986 % imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen 

nejvyšší příspěvek k imisní zátěži ve výši 0,23636 µg.m-3 také v referenčním bodě č. 1. 

Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,591 % k ročnímu imisnímu limitu. 

Na základě měření imisní zátěže a výpočtu příspěvku posuzovaného záměru lze vyslovit 

závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž 

v ukazateli průměrná roční koncentrace v zájmovém území a nezpůsobí v součtu s pozadím 

překročení tohoto imisního limitu.  

Pro ukazatel průměrná denní koncentrace lze konstatovat, že k překračování imisního 

limitu může docházet již nyní bez vlivu posuzovaného záměru, jak je patrné ze stávajícího 

imisního monitoringu. Jedná se měřící stanice Hradec Králové – Sukovy sady, Velichovky, 

Rychnov nad Kněžnou, kde byly překročeny v letech 2007 a 2008 imisní limity stanovené pro 

maximální denní koncentrace. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. však toleruje za rok 35 

překročení těchto koncentrací. Jak je dokladováno v tabulkách (kapitola C.2.1.), k takovému 

počtu překročení nedošlo ani na jedné měřící stanici. S ohledem na konkrétní podmínky 

v Jaroměři je možno vycházet z mapy průměrných 24 hodinových koncentrací (Ročenka 

ČHMÚ), kdy v posuzované lokalitě je znázorněna denní koncentrace v rozmezí 30-40 µg.m-3. 

Dle aktuálního monitoringu a odhadu ČHMÚ je možné konstatovat, že i při prostém sečtení 

s příspěvkem posuzovaného záměru v ukazateli maximální denní koncentrace, nebude 

v Jaroměři docházet k překročení imisního limitu. 

Při zohlednění stávající imisní zátěže je možné konstatovat, že vlivem posuzovaného 

záměru nebude docházet k překračování imisního limitu. Do návrhu stanoviska orgánu 

státní správy je navržena podmínka ve znění: 
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���� v souladu s platnou legislativou provést autorizované měření emisí na zdrojích 

znečišťování ovzduší. V rámci autorizovaného měření provést kvalitativní a 

následně kvantitativní analýzu VOC. Výsledky včetně vyhodnocení předložit 

orgánu ochrany ovzduší 

Při splnění výše uvedené podmínky lze považovat vliv posuzovaného záměru na ovzduší 

z hlediska velikosti jako střední (s ohledem na stávající imisní zátěž pro suspendované 

částice PM10) a z hlediska významnosti jako málo významný. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyz ikální a 
biologické charakteristiky 

Posuzovaný záměr se nachází v oploceném areálu mimo souvislou obytnou zástavbu. 

Dopravní napojení areálu je po komunikaci (ulice Dolecká) na silnici I.třídy č.33, kde se 

doprava rozdělí směrem na Hradec Králové (cca 75%) a zbylá část opačným směrem na 

Náchod.  

Součástí dokumentace je akustická studie (příloha č. H.9b), která hodnotí vliv hluku ze 

stacionárních zdrojů. Tato studie byla součástí předchozí dokumentace EIA a byla u ní 

provedena pouze aktualizace vnitroareálové dopravy. K posuzovanému záměru se vyjádřil 

závazným stanoviskem orgán ochrany veřejného zdraví (viz Příloha č. H.4a). Nově byla 

vypracována akustická studie hodnotící vliv liniových zdrojů (příloha č. H.9a). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty z obou akustických studií. 

Stacionární zdroje hluku 

1. PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, pouze stavba 

Protože se hluk technologie zpřesňuje, vychází se při doporučení útlumu pláště  z původně 

zadané hladiny akustického tlaku v interiéru haly 100 dB. Podle současných poznatků vede 

zpřesňování podkladů z USA spíš ke snižování těchto hodnot. 

Plášť a technologie pro noc jsou navrženy tak, aby jejich imisní hodnoty v chráněných 

prostorech bytových staveb byly okolo 25 dB, tedy aby jejich přírůstky ke stávající hlukové 

situaci byly prakticky nulové. Proto byla zvolena těžká stavba a řádně zatlumená technologie! 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou L pAeq,1h, noc: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )  
                                      LAeq (dB)                 
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  Č.   výška     Sou řadnice    doprava  pr ůmysl  celkem  předch.   měření  
  1     2.0   1071.1;  634.3            24.6    24.6            
  1     5.0   1071.1;  634.3            24.9    24.9            
  2     3.0    921.0; 1031.3            21.0    21.0            
  3     3.0    721.7;  912.4            19.6    19.6            
  4     3.0    651.4;  932.9            20.0    20.0            
  5     3.0    654.9;  976.4            20.0    20.0            
  6     3.0    490.2;  278.9            21.0    21.0            

Minimální požadované hodnoty útlumu D pláště nové haly: 

Tyto hodnoty jsou limitovány maximální vypočtenou hladinou 2 m od pláště v exteriéru , 

tak, aby se v noci nezměnila stávající situace u okolní obytné zástavby. 

2 metry před stěnami nesmí být v log. průměru více než LpA= 38 dB 

2 metry nad střechou nesmí být v log. průměru více než LpA= 44 dB  

Potřebný útlum pláště je pak dán rozdílem vnitřního hluku a těchto hodnot.  

Například pro stěny D= 100-38= 62 dB, pokud další upřesnění podkladů nestanoví jinak. 

 

2. PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, stavba a VZT a chlazení (tj. ostatní venkovní 

zdroje hluku) 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou L pAeq,1h, noc: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )  
                                      LAeq (dB)                 
  Č.   výška     Sou řadnice    doprava  pr ůmysl  celkem  předch.   měření  
  1     2.0   1071.1;  634.3            27.2    27.2            
  1     5.0   1071.1;  634.3            27.2    27.2            
  2     3.0    921.0; 1031.3            23.3    23.3            
  3     3.0    721.7;  912.4            22.6    22.6            
  4     3.0    651.4;  932.9            22.3    22.3            
  5     3.0    654.9;  976.4            22.4    22.4            
  6     3.0    490.2;  278.9            22.1    22.1            

Limity hladin akustických výkon ů venkovních promyslových zdrojů hluku: 

Technologické výduchy : 

PROCESS AIR INTAKE: 2x LwA= 70 dB (re 10-12W) 

BWE EXHAUST: 2x LwA= 65 dB (re 10-12W) 

FUME EXHAUST: LwA= 60 dB (re 10-12W) 

VACUUM BOX: LwA= 60 dB (re 10-12W) 

MAIN VACUUM BOX: L wA= 60 dB (re 10-12W) 

Technologické chladiče: 2x  LwA= 70 dB (re 10-12W) 
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KLIMATIZACE, HVAC SYSTEMS: 

Sání a výfuky hlavní klimatizace HVAC pro technologii: 6x  LwA= 65 dB (re 10-12W) 

Sání a výfuky větrání kompresorovny: 2x  LwA= 65 dB (re 10-12W) 

Drobné větrání dle PD VENTAC:  15x LwA= 60 dB (re 10-12W 

 

3. PROVOZ TECHNOLOGIE A VZD VE DNE 

Počítá se noční provoz technologie a vnitrozávodová doprava 19,5 kamiony/8hodin a 

stáčení granulátu v uzavřeném objektu: 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnějších osm hodin ve dne, jsou L pAeq,8h, 

den: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )  
                                      LAeq (dB)                 
  Č.   výška     Sou řadnice    doprava  pr ůmysl  celkem  předch.   měření  
  1     2.0   1071.1;  634.3    33.6    27.2    34.5            
  1     5.0   1071.1;  634.3    33.6    27.2    34.5            
  2     3.0    921.0; 1031.3    29.0    23.3    30.0            
  3     3.0    721.7;  912.4    28.8    22.6    29.7            
  4     3.0    651.4;  932.9    30.7    22.3    31.3            
  5     3.0    654.9;  976.4    30.8    22.4    31.4            
  6     3.0    490.2;  278.9    34.8    22.1    35.0            

Porovnáme-li vypočtené výsledky s hygienickými limity hluku, lze konstatovat, že jsou 

plněny ve všech kontrolních bodech výpočtu. 

 Nejméně přiznivý je kontrolní bod výpočtu č. 1 s imisní hodnotou LpA = 27,2 dB, který má 

na hyg. limit pro dobu noční rezervu 12,8 dB. Pro dobu denní je nejméně příznivý bod č.6 

s imisní hodnotou LpA = 35 dB, který má na hyg. limit rezervu 15 dB. U ostatních kontrolních 

bodů je situace ve vztahu k limitům ještě příznivější. 

Liniové zdroje hluku 

Referenční  

bod č. 

Výška  

bodu (m) 

Varianta nulová 

LAeq,16(dB)pro rok 2010 

 

Varianta se záměrem 

LAeq,16(dB) pro rok 2010 

1 3 70,6 70,6 

2 3 71,9 71,9 

3 3 72,1 72,1 
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4 3 72,2 72,2 

5 3 72,3 72,3 

Z hlediska vlivů hluku na obyvatele, lze konstatovat, že provozem posuzovaného záměru 

nedojde ke změně akustické situace z liniových zdrojů provozem posuzovaného záměru 

v době denní. V době noční nebude doprava z posuzovaného záměru provozována. 

Celkově lze vliv označit za velikostně malý a z hlediska významu za málo významný při 

splnění následujících podmínek:¨ 

���� v dalších stupních projektové dokumentace zapracovat podmínky z akustické 
studie (definovaný útlum pláště objektu a definované utlumení ostatních zdrojů 
hluku) pro stacionární zdroje hluku do projektové dokumentace, 

���� v rámci zkušebního provozu realizovat měření ze stacionárních zdrojů hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb v době denní i noční. Při měření v době 
denní bude jedním ze zdrojů hluku i navážení granulátu. Zvolené měřící body 
v chráněném venkovním prostoru staveb konzultovat s orgánem ochrany veřejného 
zdraví 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny 

hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost 

vodních zdrojů. Ovlivnění jakosti vod z posuzovaného záměru bude následující: 

Očekávaný příspěvek: 

Předpokládaný přehled množství a složení odpadních vod podle je uveden v kapitole B.III.2 

Odpadní vody. Bilance je vztažena na předpokládanou roční produkci. Navržené a 

doporučené řešení likvidace odpadních vod podle skupin bude následující: 

Technologické odpadní vody 

Zdrojem odpadních vod je oplachová voda z čištění trysek. Předpokládá se cca 6 m3/rok 

z oplachu. Tato odpadní voda bude znečištěna zbytky inertního plastu a dále zbytky tenzidu 

WINIX 7570. 

Zdrojem odpadní vody výplach filtru při praní recyklovaných granulí. Ročně se bude jednat 

o 112,5 m3/rok, kdy lze předpokládat minimální znečištění inertním plastem. 

Vzhledem k předpokládanému minimálnímu znečištění budou odpadní vody z technologie 

vypouštěny do splaškové kanalizace 
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Splaškové vody 

Realizace záměru bude znamenat nárůst splaškových vod, který bude odpovídat počtu 

nových pracovníků (Viz. kapitola B.III.2). Odpadní voda v množství 660 m3 bude 

segregována do splaškové kanalizace. 

Srážkové vody 

Realizací posuzovaného záměru nedojde k nárůstu zastavěných a zpevněných oproti 

stávajícímu stavu a tudíž ani ke změně v množství srážkových vod. 

Celkové zhodnocení vlivů na jakost vod: 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat následující skutečnosti k 

odpadním vodám z posuzované technologie: 

1. Technologické a splaškové vody v množství 778,5 m3/rok budou segregovány do 

splaškové kanalizace. Odpadní vody z technologie pochází z čištění a praní granulí, kdy 

objektivně lze předpokládat znečištění pevnými částicemi plastu a malým množstvím 

tenzidického roztoku z oplachu. 

2. Vzhledem k převažujícímu množství splaškových vod a předpokládané kvalitě 

odpadních vod z technologie nelze předpokládat problémy s dodržováním limitů 

stanovených odběratelem odpadních vod. 

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem je zřejmé, že navržený způsob segregace a 

předávání odpadních vod povede z hlediska velikosti a významnosti k malému vlivu.  

Při respektování navrženého doporučení lze vlivy záměru na vody hodnotit z hlediska 

velikosti jako malé a z hlediska významnosti jako málo významné. 

���� k uvedení posuzovaného záměru do provozu mít k dispozici schválenou 
aktualizovanou provozní dokumentaci tzn. požární řád, havarijní plán a 
vodohospodářský havarijní plán. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Realizace posuzovaného záměru nebude provázena změnami v rozsahu a způsobu užívání 

půdy, nebude se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi půdy.  
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Vzhledem k tomu, že nedojede k novým záborům (u již vydaného stavebního povolení na 

skladovou halu je investorem prováděna změna stavby před dokončením, kdy je prováděna 

změna na halu výrobní s instalací technologie) je vliv na půdu nulový. 

Nezmění se ani horninové prostředí, nebudou ovlivněny hydrogeologické charakteristiky 

území. S uvažovaným záměrem nebude spojeno ovlivnění chráněných částí přírody. 

Vliv je málý až nulový. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a p řírodní zdroje 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 

K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Předmětem posuzovaného záměru je výroba polotovaru vícevrstvých folií pro hygienické 

použití, které bude dosaženo změnou stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že nedojde 

k novým záborům (u již vydaného stavebního povolení na skladovou halu je investorem 

prováděna změna stavby před dokončením, kdy je prováděna změna na halu výrobní 

s instalací technologie) je vliv na faunu, flóru a ekosystémy prakticky nulový. 

Z výše uvedeného vyplývá, že realizací nedojde k poškození či vyhubení rostlinných nebo 

živičných druhů. V prostoru posuzovaného záměru se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

Z charakteru záměru je zřejmé, že nebude mít vliv na okolní ekosystémy. Posuzovaný záměr 

přímo ani nepřímo neovlivní evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Vlivy na flóru, 

faunu a ekosystémy z hlediska velikosti a významnosti lze označit za malé až nulové. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Realizace záměru nevyžaduje budování nové infrastruktury. Budou využity stávající 

zpevněné plochy i ostatní komunikace. Vliv na rozvoj navazující infrastruktury lze označit 

z hlediska velikosti a významnosti za malý. 

Investorem navrhovaná varianta záměru neznamená změnu stávajících estetických 

parametrů vlastního zájmového území, která vychází většinou ze stávajících objektů 

v posuzovaném areálu. Výškové poměry posuzovaného záměru se nezmění. Vliv lze v dané 

lokalitě označit za nulový. 
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Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové území 

není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie, sportoviště či 

jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit. Záměr tak lze z hlediska uvedeného 

vlivu považovat za nulový. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V blízkosti záměru se nevyskytují kulturní památky. Jedná se o prostor, který je podle 

územního plánu schválen pro podnikání a výrobu. 

Z výše uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr by 

neměl vyvolávat žádný významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Vliv 

je nevýznamný. 

D.II.  Komplexní  charakteristika  vliv ů zám ěru  na  

životní  prost ředí  z  hlediska  jejich  velikosti  a  

významnosti  a  možnosti  p řeshrani čních  vliv ů.  

D.II.1. Komplexní charakteristika vliv ů zám ěru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Předkládaný záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru 

předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou mimo souvislou obytnou 

zástavbu. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti 

vlivů záměru na životní prostředí. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnáním stávajícího a 

výhledového stavu. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 

předloženého materiálu je patrné, že lze očekávat vlivy z hlediska velikosti a významnosti 

malé v případě vlivů na pracovní prostředí středně významné a vlivů na ovzduší středně 

veliké. 

Při posuzování vlivu na ovzduší je nutné brát v úvahu data z imisního monitoringu 

provozovaného ČHMÚ. Je možné konstatovat, že při zohlednění stávající imisní zátěže 

nebude vlivem posuzovaného záměru docházet k překračování imisního limitu ani 

doporučených koncentrací. Z hlediska velikosti je možné označit vliv za střední (zejména 

s ohledem na stávající imisní zátěž pro PM10) a z hlediska významnosti lze považovat vliv na 
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ovzduší za malý, který nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší nad úroveň danou platnými 

předpisy. 

Vliv posuzovaného záměru na zdraví obyvatelstva lze na základě provedeného 

vyhodnocení zdravotních rizik hodnotit z hlediska velikosti jako malé a z hlediska 

významnosti jako nevýznamné, kdy nedojde k prokazatelným změnám zdravotního stavu 

okolního obyvatelstva. 

Z hlediska vlivu na pracovní prostředí lze vyhodnotit posuzovaný záměr (při dodržování 

všech bezpečnostních předpisů) z hlediska velikosti jako malý a z hlediska významnosti jako 

středně významný vzhledem k předpokládanému hlukovému zatížení. 

Posuzovaný záměr nebude znamenat z hlediska hlukové zátěže na okolní zástavbu změnu 

(nárůstu) oproti stávajícímu stavu. Tento záměr lze vyhodnotit z hlediska velikosti jako malý 

a z hlediska významnosti jako málo významný,  

Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení 

nepředstavuje významnější negativní vlivy. Vliv lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit za malý. 

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované 

v bodech D.II.5 až D.II.9. lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až nulový, 

z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný. Tato skutečnost vyplývá 

především z toho, že záměr je lokalizován do stávajícího areálu v lokalitě územním plánem 

specifikované pro tento druh aktivit. 

D.II.2. Možnosti p řeshrani čních vliv ů  

Z důvodu malého množství emitovaných polutantů, doložené imisními koncentracemi 

jednotlivých polutantů na okraji zvolené sítě uzlových bodů je možné predikovat závěr, že 

předkládaný záměr nemá přeshraniční vlivy. 

D.III.  Charakteristika  enviromentálních  rizik  p ři  

možných  haváriích  a  nestandardních  stavech  

D.III.1. Možnosti vzniku havárií 

V areálu posuzovaného záměru lze předpokládat vzhledem k povaze záměru tyto druhy 
havárií: 
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 A) Požár 

 B) Únik ropných látek z dopravních prostředků 

D.III.2. Dopady na okolí 

Ad A) V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve 

které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající protipožární 

opatření tak, aby objekt splňoval požadavky stávajících norem a předpisů. Budou stanoveny 

požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a navržen způsob protipožárního zabezpečení 

(požadavky na zdroj požární vody, přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů). 

Stávající provoz areálu společnosti Kimberly-Clark s.r.o. je z hlediska požárního 

zabezpečen hydrantovým rozvodem požární vody, ručními hasebními prostředky v souladu 

s požární zprávou včetně úseků s EPS. Posuzovaný záměr bude zabezpečen: 

� čidly reagujících automaticky na zápach a kouř 

� EPS - signál z ústředny EPS bude napojen na stávající zařízení EPS s ohlašovnou 
požáru výrobního závodu, která má spojení s pultem centrální ochrany HZS 
Královehradeckého kraje. 

� Výrobní hala bude vybavena samočinným stabilním hasícím zařízením 
s uvedením do činnosti do 5 minut 

Vzhledem k charakteru záměru (výroba, manipulace a skladování vícevrstvých plastových 

fólií) a vzdálenosti nejbližší obytné zástavby, nelze předpokládat, že by případný požár 

ovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné zástavby. 

Ad B) Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu posuzovaného záměru bude 

pouze po zpevněných a odvodněných komunikacích. Vykládka a expedice materiálu se bude 

provádět na zpevněných a zabezpečených plochách. 

Při havarijním úniku látek škodlivých vodám na vnitroareálových komunikacích (únik 

pohonných hmot z motorového vozidla) lze havarijní únik likvidovat vhodným způsobem 

přímo na komunikaci. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde k úniku látky 

do kanalizace. V takovém případě musí být včas informován odběratel odpadních vod. 

V tomto případě Městské vodovody a kanalizace Jaroměř. 

D.III.3. Preventivní opat ření 

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především ve 

volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle 
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platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a 

v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného 

provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování provozní dokumentace a požárního 

řádu. 

D.III.4. Následná  opat ření 

Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků 

hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a 

mimořádných odpadů. 

D.IV.  Charakteristika  opat ření  k  prevenci,  

vylou čení,  snížení,  pop řípad ě kompenzaci  nep říznivých  

vliv ů na  životní  prost ředí  

D.IV.1. Územn ě plánovací opat ření 

Nejsou navrhována. 

D.IV.2. Technická opat ření 

���� v dalších stupních projektové dokumentace zapracovat podmínky z akustické studie 
(definovaný útlum pláště objektu a definované utlumení ostatních zdrojů hluku) pro 
stacionární zdroje hluku do projektové dokumentace, 

D.IV.3. Ostatní opat ření 

���� v rámci zkušebního provozu realizovat měření ze stacionárních zdrojů hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb v době denní i noční. Při měření v době 
denní bude jedním ze zdrojů hluku i navážení granulátu. Zvolené měřící body 
v chráněném venkovním prostoru staveb konzultovat s orgánem ochrany veřejného 
zdraví 

���� v souladu s platnou legislativou provést autorizované měření emisí na zdrojích 
znečišťování ovzduší. V rámci autorizovaného měření provést kvalitativní a následně 
kvantitativní analýzu VOC. Výsledky včetně vyhodnocení předložit orgánu ochrany 
ovzduší, 

���� v rámci zkušebního provozu realizovat měření vybraných škodlivin a hluku v 
pracovním prostředí. Výsledky s návrhem kategorizace pracovišť předložit orgánu 
ochrany veřejného zdraví., 

���� k uvedení posuzovaného záměru do provozu mít k dispozici schválenou 
aktualizovanou provozní dokumentaci tzn. požární řád, havarijní plán a 
vodohospodářský havarijní plán. 

���� pro všechny skladované látky bude k dispozici bezpečnostní list a pokyny pro řidiče v 
případě havárie. 
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D.IV.4. Kompenza ční opat ření 

Nejsou navrhována. 

D.V.  Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  

výchozích  p ředpoklad ů p ři  hodnocení  vliv ů 

Výchozím předpokladem pro hodnocení vlivů záměru: „Přístavba výrobní haly v areálu 

Kimberly-Clark Jaroměř-změna stavby před dokončením“ v areálu společnosti Kimberly-

Clark s.r.o. na životní prostředí byly tyto podklady: 

• Projekt „Přístavba výrobní haly-změna stavby před dokončením“, Ateliér Tsunami s.r.o. 

(02/2010) 

• Technické podklady Kimberly-Clartk s.r.o. (Vývoj emisních faktorů při zpracování 

polypropylenu – studie americké společnosti plastikářského průmyslu) 

• Bezpečnostní listy a technická data surovin a čistících prostředků 

Při zpracování studie vlivů na životní prostředí byly použity běžné bilanční propočty a 

fyzikální přepočty. K posouzení vlivu posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší bylo použito 

programu SYMOS 97, verze 2003. K vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo byla využita 

metodika pro odhad zdravotních rizik. Pro vyhodnocení vlivu hluku na nejbližší venkovní 

chráněné prostory staveb byla využit program HLUK+. 

D.VI.  Charakteristika  nedostatk ů ve  znalostech  a  

neur čitostí,  které  se  vyskytly  p ři  zpracování  

dokumentace  

Dokumentace byla zpracována na základě podkladů specifikovaných v předcházejících 

kapitolách. Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí jsou postaveny na základě 

současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale 

pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba 

také přistupovat. 
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Část E  

Porovnání variant řešení zám ěru  

Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a 

významnost té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno projektové 

řešení záměru. 

Část F  

Závěr  

Při zpracování dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly posouzeny 

všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního prostředí. 

V rámci zpracování dokumentace byla pro vybrané emise vypočítána rozptylová studie. Na 

podkladě výsledků rozptylové studie byl zpracován odhad zdravotních rizik. Technologie 

výroby byla posouzena z hlediska možných havarijních stavů a preventivních opatření. Vliv 

nových zdrojů hluku byl posouzen v hlukové studii. 

Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí prezentované v předkládané dokumentaci, 

včetně uvedených doporučení lze konstatovat, že uvedený záměr bude realizován v souladu s 

platnými předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí. Při řádném provozu posuzované 

technologie nelze předpokládat ohrožení životního prostředí nad míru danou zákony a jinými 

předpisy. 
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Část G  

Všeobecn ě srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru  

V rámci zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je předmětem 

předkládaného oznámení záměr „Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř-

změna stavby před dokončením“. Zhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní 

prostředí bylo provedeno pro oblasti ochrany ovzduší rozptylovou studií, pro oblast vlivů na 

obyvatelstvo odhadem zdravotních rizik a dále byla zpracována akustická studie z liniových a 

stacionárních zdrojů hluku. 

Při koncipování jednotlivých studií bylo vycházeno ze stávajícího stavu životního prostředí 

v lokalitě. Celkový vliv způsobený realizací záměru na vybrané složky byl hodnocen 

dohromady tzn. stávající stav + příspěvek posuzovaného záměru. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Vlivy na obyvatelstvo v rámci uvažovaného záměru byly posuzovány z následujících 

hledisek: 

� Vlivy v rámci pracovního prostředí 

Vlivy fyzikální a vlivy chemických individuí budou eliminovány nebo sníženy dobrou 

organizací výroby s uplatněním všech praktických zkušeností s ochranou v rámci pracovního 

prostředí. V rámci popsané technologie budou používány suroviny popsané v předchozích 

částech oznámení. Pro vybrané látky jsou v příloze tohoto oznámení v části H vloženy 

Bezpečnostní listy. Pro minimalizaci negativních vlivů v rámci pracovního prostředí byla 

navržena příslušná doporučení. Z hlediska pracovního prostředí a při respektování uvedených 

doporučení lze hodnocený vliv považovat z pohledu velikosti za malý a z hlediska 

významnosti za středně významný. 

� Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

Vlivy na obyvatelstvo způsobené realizací záměru byly posuzovány v rámci tohoto 

oznámení odhadem zdravotních rizik, který je v příloze této dokumentace.  

Na základě provedeného hodnocení odhadu zdravotního rizika lze vyvodit závěry, že: 
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♦ navrhované provozování posuzovaného záměru při dodržení bezpečnostních předpisů a 

podmínek vyplývajících ze zpracované dokumentace o hodnocení vlivů životního 

prostředí nepředstavuje významné riziko pro lidské zdraví, 

♦ vliv posuzovaného záměru na zdraví obyvatelstva lze na základě provedeného 

vyhodnocení zdravotních rizik hodnotit jako nevýznamné, kdy nedojde k prokazatelným 

změnám zdravotního stavu okolního obyvatelstva. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci tohoto 

oznámení modelovým výpočtem pomocí software pro výpočet rozptylových studií. Z hlediska 

příspěvku k imisní zátěži posuzovaného území lze konstatovat, že tyto koncentrace u všech 

škodlivin jsou v porovnání s imisními limity malé a i při započtení imisního pozadí budou 

dodrženy platné imisní limity. Škodliviny, pro které nebyl k dispozici imisní limit byly 

vyhodnoceny odhadem zdravotních rizik. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Z hlediska vlivů hluku na obyvatele, lze konstatovat, že provozem posuzované technologie 

nedojde k překročení platných hlukových limitů v dané lokalitě pro dobu denní i noční. Byl 

namodelován vliv nových zdrojů hluku, kdy byly stanoveny podmínky na útlum technologie a 

zdrojů hluku tak, aby nedošlo ke změně (nárůstu) hluku z posuzovaného záměru. Realizace a 

provoz záměru nezpůsobí překračování hlukových limitů v dané lokalitě. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny 

hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost 

vodních zdrojů. Odpadní vody produkované z posuzované technologie budou vzhledem 

k minimálnímu znečištění vypouštěny do splaškové kanalizace zakončené ČOV. Záměr bude 

napojen na areálový vodovod. 

Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí prezentované v předkládané dokumentaci, 

včetně uvedených doporučení lze konstatovat, že uvedený záměr bude realizován v souladu s 

platnými předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí. Při řádném provozu posuzované 

technologie nelze předpokládat ohrožení životního prostředí nad míru danou zákony a jinými 

předpisy. 
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Část H P řílohy  

H.1 Vyjád ření MŽP ČR 

H.2 Vyjád ření p říslušného stavebního ú řadu 

H.3 Vyjád ření p říslušného orgánu ochrany p řírody 

H.4 Kopie stavebního povolení 

H.4a Kopie závazného stanoviska KHS 

H.5 Bezpe čnostní listy surovin 

H.6 Blokové schéma výroby 

H.7 Rozptylová studie 

H.8 Hodnocení vliv ů na ve řejné zdraví 

H.9a Akustická studie z liniových zdroj ů hluku 

H.9b Akustická studie ze stacionárních zdroj ů hluku 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 4a 
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Příloha č. 5 

Tabulky bezpečnostních údajů 

DOW H502-25RG Polypropylénová pryskyřice 

01  Identifikace produktu DOWLEX* 2552E polypropylénová pryskyřice 
 Použití látky/příprava Polypropylénová umělá hmota určená pro 

průmyslové zpracování jako základní 
surovina pro výrobu produktů a zboží. 

 Společnost Dow Chemical Company Ltd 
Diamond House, Lotus Park 
Kingbury Crescent 
TW18 3AG Staines, Middlesex 
Velká Británie 

 Nouzové telefonní číslo +44 (0) 1553 761 251 
02 Informace o složení  
 Komponent Polypropylén 
 Hmotnostní objem Více než 99% 
 Klasifikace Neklasifikováno 
 CAS ČÍSLO 9003-07-0 
 EC ČÍSLO Polymer 
03 Identifikace rizik  
 Tento produkt není podle kritérií EC 

klasifikován jako nebezpečný. 
04  První pomoc  
 Zasažení očí Při vniknutí produktu do oka vyplachujte 

několik minut pod tekoucí vodou. Po cca 1 – 
2 minutách vyplachování očí vodou vyjměte 
postiženému kontaktní čočky a pokračujte 
ve vyplachování. V případě přetrvávajících 
příznaků podráždění oka vyhledejte 
lékařskou pomoc, nejlépe u oftalmologa. 

 Zasažení pokožky V případě kontaktu nechráněné pokožky 
s horkým nebo roztaveným produktem 
pokožku ochlazujte ledově studenou vodou 
nebo tekoucí vodou. Nikdy nepřikládejte 
led přímo na popáleninu. Nikdy se 
nepokoušejte roztavenou hmotu odstranit 
z kůže. Snaha odstranit rozpálený produkt 
z pokožky by mohla vést k jejímu 
skalpování. Okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 Požití Při požití produktu okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. Spolknutý produkt může 
způsobit zablokování gastrointestinálního 
ústrojí. Nepodávejte laxativa (projímadla). 
Nevyvolávejte zvracení, pokud o to 
nebudete požádání kvalifikovaným 
zdravotnickým personálem. 

 Při vdechnutí Intoxikovaného jedince okamžitě odveďte 
na čerstvý vzduch. Pokud příznaky 
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podráždění přetrvávají, vyhledejte 
lékařskou pomoc.  

 Poznámka pro lékaře Pokud došlo k popáleninám, pak po úvodní 
dekontaminaci postupujte jako při léčení 
běžných popálenin. Nepodávejte žádné 
protilátky. Při léčbě jedince zasaženého 
negativními účinky produktu postupujte 
podle symptomů a klinického stavu 
pacienta. 

05 Preventivní opatření proti požáru  
 Hasební prostředky Vodní mlha nebo jemný vodní závoj. Lze 

hasit chemickými hasicími přístroji, 
používejte hasicí přístroje plněné CO2. 
Použít lze také hasící pěnu. 

 Hasební postupy Proveďte evakuaci zaměstnanců. Izolujte 
ohnisko požáru a zajistěte, aby do prostoru 
nikdo nevstupoval. Hořící produkt důkladně 
prolijte vodou, která ochladí povrch a 
zabrání opětovnému vznícení. Roztavený 
materiál nikdy nehaste proudem vody. Místo 
toho použijte vodní mlhu nebo pěnu. Pro 
lokalizaci požáru ochlazujte vodou okolí 
požářiště. Ruční hasící práškové nebo CO2 
přístroje používejte pouze na malé požáry. 

 Speciální ochranné pomůcky pro 
 hasiče 

Při hašení požáru musí hasiči používat 
dýchací přístroje s uzavřeným okruhem, 
vhodné ohnivzdorné oblečení (včetně 
přilby, kabátu, kalhot, obuvi a rukavic). 
V případě, že nemáte k dispozici vhodné 
ohnivzdorné ochranné pomůcky, likvidujte 
požár z bezpečné vzdálenosti nebo 
z chráněného místa. 

 Rizika Pneumatická přeprava materiálu a další 
manipulace s ním může mít za důsledek 
vznik hořlavého a výbušného prachu. Riziko 
výbuchu a vznícení prachu snížíte tím, že 
zabráníte jeho akumulaci. Při hoření 
produktu bez dostatečného přísunu vzduchu 
vzniká hustý kouř. 

 Nebezpečné produkty hoření Při požáru jsou v produktech hoření 
obsaženy nejen původní produkt a jeho 
složky, ale také další látky, které vznikají 
hořením a které mohou být toxické nebo 
dráždivé. Mezi nebezpečné produkty hoření 
mimo jiné patří: kysličník uhelnatý a 
kysličník uhličitý. 

06 Opatření pro případ nehody  
 Čištění Místo nehody uzavřete. Zameťte rozsypaný 

materiál. Zametený materiál uložte do 
vhodných a řádně označených nádob. Další 
informace viz Část 13.  
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 Osobní ochrana Rozsypaný materiál je velmi kluzký. 
Používejte vhodné OOP. Další informace viz 
Část 8. 

 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Zabraňte vniknutí produktu do půdy, 
příkopů, kanalizace, vodních toků a 
podzemních vod. Další informace viz část 
12. 

 

07 Manipulace a skladování  
 Manipulace Při manipulaci s produktem a ve 

skladovacích prostorech nekuřte a 
nepoužívejte otevřený oheň. Bezpečné 
skladování produktu zajistíte dodržováním 
čistoty ve skladu a minimalizací prašnosti. 
Zajistěte dostatečnou ventilaci skladovacích 
prostor. Návod na bezpečnou manipulaci 
s produktem je uveden na některých 
obalech. Chraňte zaměstnance vhodnými 
OOP před kontaktem s roztaveným 
produktem. Roztavený produkt neaplikujte 
do očí, na pokožku nebo na oděv. 
Pneumatická přeprava materiálu a další 
manipulace s ním může mít za důsledek 
vznik hořlavého a výbušného prachu. Riziko 
výbuchu a vznícení prachu snížíte tím, že 
uzemníte zařízení, které přichází do styku 
s produktem, a neumožníte akumulaci 
prachu. Prach se může vznítit a explodovat 
také vlivem statického výboje. 

 Skladování Skladujte v souladu s uvedenými požadavky. 
08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Limity Nestanoveny 
 Ochrana očí/obličeje Doporučujeme používat bezpečnostní 

ochranné brýle. Brýle musí splňovat 
požadavky normy EN 166 nebo jiné 
ekvivalentní normy. Pokud existuje riziko 
vystavení částicím, které by mohly způsobit 
zranění očí, doporučujeme používat 
chemické ochranné brýle. Ochranné 
chemické brýle musí splňovat požadavky 
normy EN 166 nebo jiné ekvivalentní normy. 
V případě podráždění očí při manipulaci 
s produktem doporučujeme použití 
celoobličejového respirátoru. 

 Ochrana pokožky Kromě používání ochranných overalů nejsou 
nutné žádné další opatření. Při manipulaci 
s produktem doporučujeme používat 
ochranné pracovní rukavice. V souladu se 
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základními hygienickými pravidly 
minimalizujte kontakt s produktem holýma 
rukama. V případě potřeby používejte 
ochranné pracovní rukavice s izolační 
vrstvou, která zajistí ochranu rukou před 
vysokými teplotami. 

 Ochrana dýchacích cest V případě, že koncentrace prachu 
v důsledku manipulace s produktem 
překročí povolené limity, používejte 
schválený respirátor. V respirátorech 
používejte buď částicový filtr typ P2 (v 
případě prostor znečištěných polétavými 
prachovými částicemi) nebo organický filtr 
typ AP2 (v případě nebezpečných výparů a 
polétavého prachu). 

 Požití Požití produktu zabráníte důsledným 
dodržováním hygienických standardů. Ve 
skladovacích prostorách nekonzumujte a 
neskladujte potraviny. Důkladně si omyjte 
ruce kdykoliv se chystáte jíst nebo kouřit. 

 Ventilace Pro většinu aplikací produktu plně postačí 
standardní ventilace výrobních prostor. 
Lokální ventilaci je nutné použít v případě 
některých operací při zpracování produktu. 

09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Vzhled Pelety nebo granule 
 Barva Průhledné 
 Zápach Bez zápachu. 
 Bod vznícení Nevztahuje se 
 Hořlavé koncentrace v ovzduší Nevztahuje se 
 Teplota samovznícení Data nejsou k dispozici 
 Tlak par Nevztahuje se 
 Bod varu (760 mmHg) Nevztahuje se 
 Hustota par (vzduch = 1) Nevztahuje se 
 Specifická hmotnost (H20 = 1) 0.9 z literatury 
 Bod tuhnutí Nevztahuje se 
 Bod tání Data nejsou k dispozici 
 Rozpustitelnost ve vodě Zanedbatelná 
 pH Nevztahuje se 
 Kinematická viskozita Nevztahuje se 
10 Stabilita a reaktivita  
 Stabilita Stabilní 
 Nevhodné podmínky Vysoké teploty můžou způsobit rozklad 

produktu. 
 Nekompatibilní materiály Nejsou známé 
 Nebezpečná polymerizace Nenasává 
 Nebezpečné produkty tepelného 
 rozkladu  

Produkty tepelného rozkladu jsou odvislé od 
teploty, přísunu vzduchu a přítomnosti 
dalších materiálů. Při zpracovávání 
materiálu může dojít ke vzniku výparů a 
dalších rozkladových produktů. Výpary 
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můžou být dráždivé. Při teplotách 
přesahujících bod tavení může dojít 
k uvolnění polymerových fragmentů. Mezi 
produkty tepelného rozkladu mimo jiné 
patří aldehydy, alkoholy a organické 
kyseliny. Produkty tepelného rozkladu 
můžou obsahovat stopové množství 
uhlovodíků. 

11 Toxikologické informace  
 Akutní toxicita  
 Požití Při požití je produkt lehce toxický. Při 

požití malého množství produktu se 
neočekávají komplikace. Při polknutí 
produkt může být dusivý. Odhad LD50, 
krysa méně než 5,000 mg/kg 

 Vniknutí do očí Pevné částice produktu nebo jeho prach 
může způsobit podráždění očí nebo 
poškození rohovky. Při vyšších teplotách 
vznikají páry, které jsou pro oči dráždivé. 
V důsledku toho mohou oči pálit a být 
zarudlé. 

 Kontakt s pokožkou Dlouhodobý kontakt s produktem je pro 
pokožku nedráždivý. Při běžném zpracování 
se materiál zahříváním taví a v případě 
kontaktu pokožky s roztaveným materiálem 
může dojít ke vzniku popálenin. 

 Absorpce pokožkou Při absorpci produktu pokožkou nejsou 
známé negativní vlivy. Odhad LD50, králík 
méně než 2,000 mg/kg 

 Vdechnutí Při jednorázové expozici polétavému 
prachu z produktu nedochází ke škodlivým 
účinkům. Páry/výpary uvolňované při 
tepelném zpracování produktu můžou 
způsobit podráždění horních cest dýchacích. 

 Toxicita opakovaných dávek Aditiva jsou obsažena v produktu a 
uzavřena v peletách, proto se při 
normálním zpracování neočekává jejich 
uvolňování. 

12 Ekologické informace  
 Mobilita a rozklad Vzhledem k relativně vysoké molekulární 

hmotnosti (vyšší než 1000) se neočekává 
žádná biologická koncentrace. 
V pozemském prostředí se očekává, že 
produkt se v půdě nerozloží. Ve vodním 
prostředí materiál plave na hladině. 

 Trvalost a biologická 
 odbouratelnost 

Tato ve vodě nerozpustitelná polymerická 
pevná látka zůstane v přírodním prostředí 
inertní. Při vystavení působení světelných 
paprsků se očekává povrchová 
biodegradace. Nicméně, jiná zásadní 
biodegradace se neočekává. 
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 Ekologická toxicita Produkt není akutně toxický pro životní 
prostředí, nicméně pokud pelety nebo 
kapky ztuhlého roztaveného materiálu 
zkonzumují vodní ptáci nebo jiní vodní 
živočichové, může to mít nežádoucí účinky. 

13 Likvidace  
 Metoda likvidace musí odpovídat 

momentálně platným zákonům a nařízením. 
Materiál nelikvidujte vysypáním do 
kanalizace, na zem nebo do jakékoliv vodní 
plochy.  

14 Doprava  
 Silniční a železniční přeprava Nepodléhá regulaci. 
 Námořní přeprava Nepodléhá regulaci. 
 Letecká přeprava Nepodléhá regulaci. 
 Říční přeprava Nepodléhá regulaci. 
15 Regulatorní informace  
 Evropský inventář existujících 
 chemických látek (EINECS) 

Tento produkt je podle definice evropské 
Směrnice č. 92/32/EEC (7. Novela Směrnice 
č. 67/548/EEC) stejně jako všechny jeho 
výchozí suroviny a aditiva uveden 
v evropském inventáři existujících 
chemických látek (EINECS) a je také 
v souladu s požadavky EU na chemické 
látky. 

 Klasifikace podle EC a uživatelské 
 informace na etiketě 

Tento produkt není podle platných kritérií 
EC klasifikován jako nebezpečný. 

16 Ostatní informace  
 Revize Identifikační číslo: 57845 /3005 / Datum 

vydání 17/01/2007 / Verze: 2.0 Revize jsou 
vyznačeny tučně a dvojitou svislou čarou 
v levé části každé strany. 

Tabulky bezpečnostních údajů 

DOWLEX* 2552E 

01  Identifikace produktu DOWLEX* 2552E polyetylénová pryskyřice 
 Společnost The Dow Chemical Company 

2030 Willard H. Dow Center 
Midland, MI 48674 
USA 

 Nouzové telefonní číslo +1 989 636 4400 
02 Identifikace rizik  
 Barva Bílá 
 Fyzikální stav Pelety 
 Zápach Bez zápachu 
 Rizika produktu Nebezpečí uklouznutí 
 Rizika dle klasifikace OSHA Tento produkt není podle standardů 

klasifikace nebezpečných látek OSHA 29 
CFR 1910.1200 považován za „nebezpečnou 
chemikálii“. 
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 Potenciální zdravotní rizika  
 Vniknutí do očí Pevné částice produktu nebo jeho prach 

může způsobit podráždění očí, případně 
jejich zranění vzhledem k velikosti částic. 
Při vyšších teplotách mohou vznikat výpary, 
které mohou způsobit podráždění očních 
sliznic. Podráždění může být nepříjemné a 
způsobit zarudnutí očí. 

 Kontakt s pokožkou Dlouhodobý kontakt produktu s pokožkou 
nezpůsobuje podráždění. Ke zranění může 
dojít pouze mechanickou cestou. Při 
běžném způsobu zpracování se produkt 
zahřívá na vyšší teploty a v takovém 
případě může po kontaktu produktu 
s pokožkou dojít ke vzniku popálenin. 

 Vstřebání pokožkou Při vstřebání produktu pokožkou nedochází 
k negativním účinkům. 

 Vdechnutí Při jednorázovém vystavení působení 
prachu nedochází k negativním účinkům. 
Výpary/kouř uvolňovaný při zahřívání 
produktu může způsobit podráždění horních 
cest dýchacích. 

 Požití Při požití je produkt jen lehce toxický. Při 
požití malého množství produktu nedochází 
k poškození zdraví. Při polknutí může 
působit dusivě. 

03 Informace o složení  
 Název chemikálie Etylen-1-okten směsný polymer 
 CAS ČÍSLO 26221-73-8 
 Hmotnostní objem 99% 
04  První pomoc  
 Zasažení očí Při vniknutí produktu do oka vyplachujte 

několik minut pod tekoucí vodou. Po cca 1 – 
2 minutách vyplachování očí vodou vyjměte 
postiženému kontaktní čočky a pokračujte 
ve vyplachování. V případě přetrvávajících 
příznaků podráždění oka vyhledejte 
lékařskou pomoc, nejlépe u oftalmologa. 

 Zasažení pokožky V případě kontaktu nechráněné pokožky 
s horkým nebo roztaveným produktem 
pokožku ochlazujte ledově studenou vodou 
nebo tekoucí vodou. Nikdy nepřikládejte 
led přímo na popáleninu. Nikdy se 
nepokoušejte roztavenou hmotu odstranit 
z kůže. Snaha odstranit rozpálený produkt 
z pokožky by mohla vést k jejímu 
skalpování. Okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 Požití Při požití produktu okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. Spolknutý produkt může 
způsobit zablokování gastrointestinálního 
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ústrojí. Nepodávejte laxativa (projímadla). 
Nevyvolávejte zvracení, pokud o to 
nebudete požádání kvalifikovaným 
zdravotnickým personálem. 

 Při vdechnutí Intoxikovaného jedince okamžitě odveďte 
na čerstvý vzduch. Pokud příznaky 
podráždění přetrvávají, vyhledejte 
lékařskou pomoc.  

 Poznámka pro lékaře Pokud došlo k popáleninám, pak po úvodní 
dekontaminaci postupujte jako při léčení 
běžných popálenin. Nepodávejte žádné 
protilátky. Při léčbě jedince zasaženého 
negativními účinky produktu postupujte 
podle symptomů a klinického stavu 
pacienta. 

05 Preventivní opatření proti požáru  
 Hasební prostředky Vodní mlha nebo jemný vodní závoj. Lze 

hasit chemickými hasicími přístroji, 
používejte hasicí přístroje plněné CO2. 
Použít lze také hasící pěnu. 

 Hasební postupy Proveďte evakuaci zaměstnanců. Izolujte 
ohnisko požáru a zajistěte, aby do prostoru 
nikdo nevstupoval. Hořící produkt důkladně 
prolijte vodou, která ochladí povrch a 
zabrání opětovnému vznícení. Roztavený 
materiál nikdy nehaste proudem vody. Místo 
toho použijte vodní mlhu nebo pěnu. Pro 
lokalizaci požáru ochlazujte vodou okolí 
požářiště. Ruční hasící práškové nebo CO2 
přístroje používejte pouze na malé požáry. 

 Speciální ochranné pomůcky pro 
 hasiče 

Při hašení požáru musí hasiči používat 
dýchací přístroje s uzavřeným okruhem, 
vhodné ohnivzdorné oblečení (včetně 
přilby, kabátu, kalhot, obuvi a rukavic). 
V případě, že nemáte k dispozici vhodné 
ohnivzdorné ochranné pomůcky, likvidujte 
požár z bezpečné vzdálenosti nebo 
z chráněného místa. 

 Rizika Pneumatická přeprava materiálu a další 
manipulace s ním může mít za důsledek 
vznik hořlavého a výbušného prachu. Riziko 
výbuchu a vznícení prachu snížíte tím, že 
zabráníte jeho akumulaci. Při hoření 
produktu bez dostatečného přísunu vzduchu 
vzniká hustý kouř. 

 Nebezpečné produkty hoření Při požáru jsou v produktech hoření 
obsaženy nejen původní produkt a jeho 
složky, ale také další látky, které vznikají 
hořením a které mohou být toxické nebo 
dráždivé. Mezi nebezpečné produkty hoření 
mimo jiné patří: kysličník uhelnatý a 
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kysličník uhličitý. 
06 Opatření pro případ nehody  
 Čištění Místo nehody uzavřete. Zameťte rozsypaný 

materiál. Zametený materiál uložte do 
vhodných a řádně označených nádob. Další 
informace viz Část 13.  

 Osobní ochrana Rozsypaný materiál je velmi kluzký. 
Používejte vhodné OOP. Další informace viz 
Část 8. 

 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Zabraňte vniknutí produktu do půdy, 
příkopů, kanalizace, vodních toků a 
podzemních vod. Další informace viz část 
12. 

07 Manipulace a skladování  
 Manipulace Při manipulaci s produktem a ve 

skladovacích prostorech nekuřte a 
nepoužívejte otevřený oheň. Bezpečné 
skladování produktu zajistíte dodržováním 
čistoty ve skladu a minimalizací prašnosti. 
Zajistěte dostatečnou ventilaci skladovacích 
prostor. Návod na bezpečnou manipulaci 
s produktem je uveden na některých 
obalech. Chraňte zaměstnance vhodnými 
OOP před kontaktem s roztaveným 
produktem. Roztavený produkt neaplikujte 
do očí, na pokožku nebo na oděv. 
Pneumatická přeprava materiálu a další 
manipulace s ním může mít za důsledek 
vznik hořlavého a výbušného prachu. Riziko 
výbuchu a vznícení prachu snížíte tím, že 
uzemníte zařízení, které přichází do styku 
s produktem, a neumožníte akumulaci 
prachu. Prach se může vznítit a explodovat 
také vlivem statického výboje. 

 Skladování Skladujte v souladu s uvedenými požadavky. 
08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Limity Nestanoveny 
 Ochrana očí/obličeje Doporučujeme používat bezpečnostní 

ochranné brýle. Pokud existuje riziko 
vystavení částicím, které by mohly způsobit 
zranění očí, doporučujeme používat 
chemické ochranné brýle. V případě 
podráždění očí při manipulaci s produktem 
doporučujeme použití celoobličejového 
respirátoru. 

 Ochrana pokožky Kromě používání ochranných overalů nejsou 
nutné žádné další opatření. Při manipulaci 
s produktem doporučujeme používat 
ochranné pracovní rukavice. V souladu se 
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základními hygienickými pravidly 
minimalizujte kontakt s produktem holýma 
rukama. V případě potřeby používejte 
ochranné pracovní rukavice s izolační 
vrstvou, která zajistí ochranu rukou před 
vysokými teplotami. 

 Ochrana dýchacích cest V případě, že koncentrace prachu 
v důsledku manipulace s produktem 
překročí povolené limity, používejte 
schválený respirátor. V případě, že se 
neprovádí měření koncentrace škodlivých 
látek v ovzduší nebo dochází k podráždění 
horních cest dýchacích u zaměstnanců, 
kteří manipulují s produktem, případně 
interní hodnocení rizik poukázalo na vyšší 
riziko poškození zdraví, používejte 
respirátor neustále. Schválený a vhodný 
respirátor používejte také v prostorách, kde 
dochází ke tvorbě nebezpečných výparů 
vzhledem ke zpracování materiálu při 
vysokých teplotách. V respirátorech 
používejte buď částicový filtr (v případě 
prostor znečištěných polétavými 
prachovými částicemi) nebo organický filtr 
(v případě nebezpečných výparů a 
polétavého prachu). 

 Požití Požití produktu zabráníte důsledným 
dodržováním hygienických standardů. Ve 
skladovacích prostorách nekonzumujte a 
neskladujte potraviny. Důkladně si omyjte 
ruce kdykoliv se chystáte jíst nebo kouřit. 

 Ventilace V zájmu minimalizace množství polétavých 
částic prachu doporučujeme instalaci 
lokální ventilace a odsávání. V případě 
produktů, u kterých nejsou stanoveny limity 
škodlivých koncentrací plně postačí 
standardní ventilace výrobních prostor. 
Lokální ventilaci je nutné použít v případě  

09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Vzhled Pelety 
 Barva Bílá 
 Zápach Bez zápachu. 
 Bod vznícení Data nejsou k dispozici 
 Teplota samovznícení Data nejsou k dispozici 
 Tlak par Data nejsou k dispozici 
 Bod varu (760 mmHg) Data nejsou k dispozici 
 Hranice hořlavosti vzdušných částic Data nejsou k dispozici 
 Hustota par (vzduch = 1) Data nejsou k dispozici 
 Specifická hmotnost (H20 = 1) 0.83 – 0.97 z literatury 
 Bod tuhnutí Data nejsou k dispozici 
 Bod tání Data nejsou k dispozici 
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 Rozpustitelnost ve vodě Z literatury – nulová 
 pH Data nejsou k dispozici 
 Dekompozice Data nejsou k dispozici 
 Teplota nerozpustitelný 
 Partiční koeficient, n-oktanol/voda Pro tento produkt nejsou data k dispozici 
 Kinematická viskozita Data nejsou k dispozici 
10 Stabilita a reaktivita  
 Stabilita Stabilní 
 Nevhodné podmínky Vysoké teploty můžou způsobit rozklad 

produktu. 
 Nekompatibilní materiály Nejsou známé 
 Nebezpečná polymerizace Nenastává 
 Nebezpečné produkty tepelného 
 rozkladu  

Produkty tepelného rozkladu jsou odvislé od 
teploty, přísunu vzduchu a přítomnosti 
dalších materiálů. Při zpracovávání 
materiálu může dojít ke vzniku výparů a 
dalších rozkladových produktů. Výpary 
můžou být dráždivé. Při teplotách 
přesahujících bod tavení může dojít 
k uvolnění polymerových fragmentů. Mezi 
produkty tepelného rozkladu mimo jiné 
patří aldehydy, alkoholy a organické 
kyseliny. Produkty tepelného rozkladu 
můžou obsahovat stopové množství 
uhlovodíků. 

11 Toxikologické informace  
 Akutní toxicita  
 Požití Odhad LD50, krysa méně než 5,000 mg/kg 
 Absorpce pokožkou Odhad LD50, králík méně než 2,000 mg/kg 
 Toxicita opakovaných dávek Aditiva jsou obsažena v produktu a 

uzavřena v peletách, proto se při 
normálním zpracování neočekává jejich 
uvolňování. 

 Chronická toxicita a karcinogenní 
 vlastnosti 

Nezjištěny relevantní informace. 

 Vývojová toxicita Nezjištěny relevantní informace. 
 Reproduktivní toxicita Nezjištěny relevantní informace. 
 Genetická toxicita Nezjištěny relevantní informace. 
12 Ekologické informace  
 Mobilita a rozklad Vzhledem k relativně vysoké molekulární 

hmotnosti (vyšší než 1000) se neočekává 
žádná biologická koncentrace. 
V pozemském prostředí se očekává, že 
produkt se v půdě nerozloží. Ve vodním 
prostředí materiál plave na hladině. 

 Trvalost a biologická 
 odbouratelnost 

Tato ve vodě nerozpustitelná polymerická 
pevná látka zůstane v přírodním prostředí 
inertní. Při vystavení působení světelných 
paprsků se očekává povrchová 
biodegradace. Nicméně, jiná zásadní 
biodegradace se neočekává. 
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 Ekologická toxicita Produkt není akutně toxický pro životní 
prostředí, nicméně pokud pelety nebo 
kapky ztuhlého roztaveného materiálu 
zkonzumují vodní ptáci nebo jiní vodní 
živočichové, může to mít nežádoucí účinky. 

 Poznámky Žádné 
13 Likvidace  
 MATERIÁL NELIKVIDUJTE VYSYPÁNÍM DO 

KANALIZACE, NA ZEM NEBO DO JAKÉKOLIV 
VODNÍ PLOCHY. Metoda likvidace musí 
odpovídat momentálně platným zákonům a 
nařízením. Zodpovědnost za likvidaci 
odpadu je na straně osoby, která odpad 
vytvoří. JAKO DODAVATELSKÁ FIRMA 
NEMŮŽEME OVLIVNIT POSTUPY LIKVIDACE 
ODPADU A MANIPULACI S NÍM. INFORMACE 
OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU SE 
VZTAHUJÍ POUZE K PRODUKTU TAK, JAK JE 
EXPEDOVÁN Z VÝROBNÍHO ZÁVODU A JAK JE 
POPSÁN V TOMTO DOKUMENTU. V PŘÍPADĚ 
NEVYUŽITÉHO A NEKONTAMINOVANÉHO 
PRODUKTU využijte možnost odprodeje 
autorizovanému likvidační společnosti nebo 
recyklační společnosti. Zbytky materiálu lze 
také spalovat nebo jinak tepelně 
destruovat. Materiál je možné uložit na 
skládku. 

14 Doprava  
 Ministerstvo dopravy USA  
  Balený produkt Nepodléhá regulaci. 
  Nebalený (sypký) produkt Nepodléhá regulaci. 
 Mezinárodní kodex pro převoz 
 nebezpečných látek po moři 

Nepodléhá regulaci. 

 Mezinárodní organizace pro civilní 
 letectví 

Nepodléhá regulaci. 

Tyto informace nepokrývají všechny regulační opatření nebo opatření pro přepravu 
vztahující se k tomuto produktu. Další informace o způsobu přepravy získáte od 
příslušných zástupců dopravních společností. Je povinností dopravce dodržet všechna 
omezení, nařízení a pravidla pro přepravu. 
15 Regulatorní informace  
 Klasifikace OSHA Tento produkt není podle zákona 29 CFR 

1910.1200 považován za „nebezpečnou 
chemikálii“. 

 Novela zákona o autorizaci a právu 
 na informace 

Tento produkt podle dostupných informací 
neobsahuje chemické látky v koncentracích, 
které by podléhaly hlášení na základě této 
zákonné normy. 

 Pensylvánský zákon o ochraně 
 zaměstnanců a právu na informace 

Tento produkt podle dostupných informací 
neobsahuje chemické látky v koncentracích, 
které by podléhaly hlášení na základě této 
zákonné normy. 
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 Kalifornský zákon 65 (Zákon o 
 pitné  vodě a ochraně před 
 toxickými látkami z roku 1986) 

Tento produkt neobsahuje žádné chemické 
látky, které by podle zákona 65 způsobovaly 
rakovinu a/nebo přispívaly k toxicitě 
reproduktivního cyklu. 

 Federální zákon o kontrole 
 toxických látek (TSCA) 

Tento produkt, případně některé jeho 
součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty ze 
Zákona o kontrole toxických látek (TSCA). 

 Kanadské úřady (CEPA) Tento produkt, případně některé jeho 
součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty z 
Kanadského seznamu substancí. (DSL). 

16 Ostatní informace  
 Doporučené použití a omezení Polyetylénová plastová hmota určená pro 

průmyslové zpracování a výrobu zboží a 
dalších produktů. Doporučujeme používat 
tento produkt v souladu s jeho určením. 
V případě, že tento produkt nebudete 
využívat v souladu s jeho určením, 
kontaktujte, prosím, vašeho obchodního 
zástupce nebo technického poradce. 

 Revize Identifikační číslo: 80212/1001 / Datum 
vydání 11/03/2008 / Verze: 2.1 Revize jsou 
vyznačeny tučně a dvojitou svislou čarou 
v levé části každé strany. 

 Legenda N/A – nedostupné 
 W/W – hmotnost/hmotnost 
 OEL – limit pracovní expozice 
 STEL – limit krátkodobé expozice 
 TWA – časově vážený průměr 
 ACGIH – Americká konference vládních 

průmyslových hygieniků 
 DOW IHG – Hygienická pravidla firmy Dow 

Industrial 
 WEEL – Úroveň expozice na pracovišti 
 HAZ_DES – označení rizika 
 Action level – Hodnota určená OSHA, která 

je nižší než PEL a která spouští realizaci 
opatření jako např. monitorování a lékařský 
dohled. 

Tabulky bezpečnostních údajů 

SSC KÓD 38146 

01  Identifikace produktu SILQUEST SKIN / Z108 
 Společnost Standridge Color Corporation, 1196 East 

Hightower Trail, Social Circle, Georgia 
30025, USA 

 Nouzové telefonní číslo +1 770 464 3326 
02 Informace o složení  
 Název chemikálie Etyl-vinyl acetát směsný polymer (méně než 

0.2% vinylacetátu) 
 CAS ČÍSLO 24937-78-8 
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 Všechny složky látky jsou uvedeny na 
seznamu TSCA. 

03 Identifikace rizik  
 Průvodní znaky intoxikace inhalací Produkt může způsobit podráždění 

respiratorního ústrojí. Produkt obsahuje 
monomery a směné polymery vinyl acetátu 
nebo vinil acetát jako takový. 

 Průvodní znaky podráždění 
 pokožky a očí 

Kontakt s roztaveným produktem může vést 
ke vzniku popálenin. Prach dráždí pokožku a 
oči. Vinyl acetát je látka, která lehce 
dráždí pokožku a oči. Vinyl acetát je 
zároveň slabým senzibilátorem u zvířat. 

 Průvodní znaky absorbování látky Absorbování produktu je za běžných teplot 
nepravděpodobné. 

 Průvodní znaky požití látky Požití látky je nepravděpodobné. 
 Rakovinotvorné účinky Produkt může obsahovat lehce nadlimitní 

množství následujících látek: 
IARC – možný karcinogen pro člověka (2B) 
ACGIH – skupina 3 – karcinogen pro zvířata  

 Zdravotní rizika (akutní i 
 chronická) 

Produkt může obsahovat vinyl acetát, který 
je podle klasifikace IARC možným 
karcinogenem pro člověka. Podle klasifikace 
ACGIH se jedná o karcinogen pro zvířata 
skupiny 3. Vinyl acetát je látka, která lehce 
dráždí pokožku a oči. Vinyl acetát je 
zároveň slabým senzibilátorem u zvířat. 

04  První pomoc  
 Zasažení pokožky Roztavená hmota: Ochlaďte pod proudem 

tekoucí vody. Nikdy se nepokoušejte 
roztavenou hmotu odstranit z kůže. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Zasažení očí Jedná se o pevnou látku. Při vniknutí látky 
do oka postupujte jako v případě vniknutí 
jiného cizího tělesa do oka. 

 Při vdechnutí a požití V případě vystavení jedince působení 
výparů a aerosolů, které vznikají při vyšších 
teplotách, poškozeného okamžitě odveďte 
z dosahu škodlivých výparů. V případě 
nutnosti zahajte dýchání z úst do úst. Požití 
látky se nepředpokládá.  

05  Preventivní opatření proti požáru  
 Protipožární vybavení Hasící pěna, lihová pěna, Co2, suchá 

chemická hasící látka, vodní mlha 
 Speciální hasební postupy Vodní mlhu použijte k ochlazování povrchů 

vystavených působení požáru. Nejdřív 
zajistěte bezpečnost pracovníků a teprve 
poté uhaste požár. Hasiči musí při zásahu 
použít respirátory a vhodné osobní 
ochranné prostředky, hlavně v případě očí. 

 Rizika Produkt neprodukuje hořlavý prach. 
Nicméně, prach z produktu se stává 
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hořlavým, pokud se ve volném prostředí 
dostane na koncentraci 200 jemných částic 
prachu. 

06  Opatření pro případ nehody  
 Čištění Rozsypanou látku ručně zameťte. Látku lze 

znovu použít nebo zlikvidovat. 
07 Manipulace a skladování  
 Produkt skladujte v bezpečné vzdálenosti 

od jisker a otevřeného ohně. Skladujte ve 
skladu vybaveném automatickým 
samozhášecím zařízením. 

 Ventilace (místní odsávání, 
 mechanická opatření, zvláštní a 
 ostatní opatření) 

Ventilaci doporučujeme pro vytlačovací 
stroje. 

 Ventilace (místní odsávání, 
 mechanická opatření, zvláštní a 
 ostatní opatření) – ostatní opatření 

Doporučujeme použití lokálního odsávání 
vzduchu. 

08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Ochrana dýchacích cest V případě, že vystavení působení polétavým 
kontaminantům přesáhne bezpečnou hranici 
používejte vhodný respirátor v souladu 
s nařízením OSHA Podkapitola I (29 CFR 
1910.134) 

 Ventilace Ventilaci doporučujeme pro vytlačovací 
stroje. 

 Ochrana rukou Doporučujeme používat ochranné rukavice. 
 Ochrana očí Doporučujeme používat ochranné brýle 

s bočními chrániči. 
 Pracovní/hygienické postupy Dodržujte průmyslové pracovní a hygienické 

postupy. 
09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Bod tání nevztahuje se 
 Hustota par lehčí než vzduch 
 Rychlost odpařování menší než u éteru 
 Rozpustitelnost zanedbatelná 
10 Stabilita a reaktivita  
 Stabilita stabilní 
 Nebezpečná polymerizace nenastane 
 Nevhodné materiály fluór, silné kyseliny a silná okysličovadla 
 Nevhodné podmínky Nevystavujte produkt kontaktu s fluórem při 

teplotách nad 300 °F (150°C) 
 Nebezpečné produkty tepelného 
 rozkladu  

Tepelný rozklad produktu začíná při teplotě 
365 °F 

11 Toxikologické informace  
 Požití Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 

odstavec 3. Při požití produktu ve formě 
pelet jsou zdravotní problémy 
nepravděpodobné. 

 Kontakt s pokožkou Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 
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odstavec 3. 
 Zasažení očí Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 

odstavec 3. 
 Vdechnutí Při vdechnutí materiálu s teplotou okolního 

prostředí (0-100 °F) existuje zanedbatelné 
riziko poškození zdraví. Při vyšších 
teplotách mohou vznikat výpary a aerosoly. 

12 Ekologické informace  
 Plastové pelety jsou podle US EPA a Zákona 

o čisté vodě (40CFR 122.26) definovány jako 
„VÝZNAMNÝ MATERIÁL“, pro jehož 
vypouštění do dešťové kanalizace je nutné 
získat povolení. 

13 Likvidace  
 Viz 40 CFR 261. Odpadní materiál likvidujte 

v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
14 Doprava  
 Podle Ministerstva dopravy USA není nutné 

tento produkt přepravovat v regulovaném 
režimu. Podle Mezinárodního kodexu pro 
převoz nebezpečných látek po moři není 
nutné tento produkt přepravovat 
v regulovaném režimu. Podle Mezinárodní 
asociace leteckých dopravců není nutné 
tento produkt přepravovat v regulovaném 
režimu. 

15 Regulatorní informace  
 Žádné. 
16 Ostatní informace  
  
 Informace uvedené v tomto dokumentu tak, 

jak byly poskytnuty společností Standridge 
Color, jsou správné a přesné. Nicméně, 
informace uvedené v tomto dokumentu 
nejsou podkladem pro jakoukoliv záruku.  

Důležité: Vzhledem k variabilitě výrobních procesů jednotlivých zákazníků nepřejímá 
společnost Standridge Color zodpovědnost za konečné využití svých výrobků. Společnost 
Standridge Color se snaží vyrábět kvalitní výrobky, ale zákazníci musí vzít v úvahu 
možnost, že některá barviva nemusí být vhodná pro použití ve finálních aplikacích. Je 
proto zodpovědností zákazníků otestovat použití barviv na konečném produktu a zajistit 
jejich kvalitu. Některé používané pigmenty mají tendenci blednout a proto je nutné 
provést jejich praktickou zkoušku na konkrétním produktu tak, aby se zabránilo 
případnému blednutí konečného výrobku. Blednutí je jen jedním z příkladů, jak může 
aplikace pigmentu nebo barviva změnit vlastnosti finálního produktu. 

Tabulky bezpečnostních údajů 

SSC KÓD 72184 

01  Identifikace produktu EU CAC03 KONCENTRÁT 
 Společnost Standridge Color Corporation, 1196 East 

Hightower Trail, Social Circle, Georgia 
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30025, USA 
 Nouzové telefonní číslo +1 770 464 3326 
02 Informace o složení VÁPENEC 
 CAS ČÍSLO 1317-65-3 
 KŘEMIČITÝ PÍSEK 
 CAS ČÍSLO 14808-60-7 
 Všechny komponenty jsou uvedeny na 

seznamu TSCA. Produkt může obsahovat 
stopy krystalického křemíku. Tento produkt 
obsahuje chemikálie, které podle 
dostupných informací státu Kalifornie 
způsobují rakovinu, poškození plodu a 
poškozují reprodukční orgány. 

03 Identifikace rizik  
 Průvodní znaky intoxikace inhalací Kapsle produktu nejsou rizikové z hlediska 

inhalace. Jedná se o v plastu zapouzdřený 
CaCO3. 

 Průvodní znaky podráždění 
 pokožky a očí 

Kapsle nezpůsobují podráždění pokožky a 
očí. Při manipulaci s roztaveným produktem 
postupujte opatrně. 

 Průvodní znaky absorbování látky Absorbování látky je nepravděpodobné. 
 Průvodní znaky požití látky V současné době nejsou známé. 
 Rakovinotvorné účinky Krystalický křemík je podle aktuální studie 

IARC v 1. skupině látek s karcinogenními 
účinky na člověka. Podle NTP je tato látka 
pravděpodobně karcinogenní (Skupina 2). 
Riziko vystavení škodlivým účinkům je 
minimalizováno zapouzdřením produktu do 
kapslí. 

 Zdravotní rizika (akutní i 
 chronická) 

Dlouhodobá a opakovaná inhalace 
dýchatelných částic prachu s obsahem 
krystalického křemíku v objemu 
definovaném jako rizikový může způsobit 
silikózu a plicní choroby. Riziko škodlivých 
účinků látky je minimalizováno 
zapouzdřením produktu do polymerových 
kapslí. 

04  První pomoc  
 Zasažení pokožky Roztavená hmota: Ochlaďte pod proudem 

tekoucí vody. Nikdy se nepokoušejte 
roztavenou hmotu odstranit z kůže. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Zasažení očí Jedná se o pevnou látku. Při vniknutí látky 
do oka postupujte jako v případě vniknutí 
jiného cizího tělesa do oka. 

 Při vdechnutí a požití V případě vystavení jedince působení 
výparů a aerosolů, které vznikají při vyšších 
teplotách, poškozeného okamžitě odveďte 
z dosahu škodlivých výparů. Požití látky se 
nepředpokládá.  

05  Preventivní opatření proti požáru  
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 Protipožární vybavení Hasící pěna, lihová pěna, Co2, suchá 
chemická hasící látka, vodní mlha 

 Speciální hasební postupy Použijte standardní hasební postupy pro 
požáry třídy A. 

 Rizika Produkt neprodukuje hořlavý prach. 
06  Opatření pro případ nehody  
 Čištění Rozsypanou látku ručně zameťte. Látku lze 

znovu použít nebo zlikvidovat. 
07 Manipulace a skladování  
 Produkt skladujte v bezpečné vzdálenosti 

od jisker a otevřeného ohně. Produkt může 
reagovat se silnými okysličovadly, a proto 
ho nikdy neskladujte v jejich bezprostřední 
blízkosti. Skladujte ve skladu vybaveném 
automatickým samozhášecím zařízením. 

 Ventilace (místní odsávání, 
 mechanická opatření, zvláštní a 
 ostatní opatření) 

Ventilaci doporučujeme pro vytlačovací 
stroje. 

08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Ochrana dýchacích cest V případě, že vystavení působení polétavým 
kontaminantům přesáhne bezpečnou hranici 
používejte vhodný respirátor v souladu 
s nařízením OSHA Podkapitola I (29 CFR 
1910.134) 

 Ventilace Ventilaci doporučujeme pro vytlačovací 
stroje. 

 Ochrana rukou Doporučujeme používat ochranné rukavice. 
 Ochrana očí Doporučujeme používat ochranné brýle 

s bočními chrániči. 
 Ostatní ochranné oděvy nebo 
 vybavení 

Doporučujeme instalaci místního odsávání. 

 Pracovní/hygienické postupy Dodržujte průmyslové pracovní a hygienické 
postupy. 

09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Bod tání nevztahuje se 
 Hustota par lehčí než vzduch 
 Rychlost odpařování menší než u éteru 
 Rozpustitelnost zanedbatelná 
10 Stabilita a reaktivita  
 Stabilita stabilní 
 Nebezpečná polymerizace nenastane 
 Nevhodné materiály Silná okysličovadla 
 Nevhodné podmínky Zabraňte kontaktu se silnými okysličovadly. 
 Nebezpečné produkty tepelného 
 rozkladu  

Neznámé. 

11 Toxikologické informace  
 Požití Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 

odstavec 3. Při požití produktu ve formě 
pelet jsou zdravotní problémy 
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nepravděpodobné. 
 Kontakt s pokožkou Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 

odstavec 3. 
 Zasažení očí Potenciální negativní vlivy na zdraví viz 

odstavec 3. 
 Vdechnutí Při vdechnutí materiálu s teplotou okolního 

prostředí (0-100 °F) existuje zanedbatelné 
riziko poškození zdraví. Při vyšších 
teplotách mohou vznikat výpary a aerosoly. 

12 Ekologické informace  
 Plastové pelety jsou podle US EPA a Zákona 

o čisté vodě (40CFR 122.26) definovány jako 
„VÝZNAMNÝ MATERIÁL“, pro jehož 
vypouštění do dešťové kanalizace je nutné 
získat povolení. 

13 Likvidace  
 Viz 40 CFR 261. Odpadní materiál likvidujte 

v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 
14 Doprava  
 Podle Ministerstva dopravy USA není nutné 

tento produkt přepravovat v regulovaném 
režimu. Podle Mezinárodního kodexu pro 
převoz nebezpečných látek po moři není 
nutné tento produkt přepravovat 
v regulovaném režimu. Podle Mezinárodní 
asociace leteckých dopravců není nutné 
tento produkt přepravovat v regulovaném 
režimu. 

15 Regulatorní informace  
 Žádné. 
16 Ostatní informace  
  
 Informace uvedené v tomto dokumentu tak, 

jak byly poskytnuty společností Standridge 
Color, jsou správné a přesné. Nicméně, 
informace uvedené v tomto dokumentu 
nejsou podkladem pro jakoukoliv záruku.  

Důležité: Vzhledem k variabilitě výrobních procesů jednotlivých zákazníků nepřejímá 
společnost Standridge Color zodpovědnost za konečné využití svých výrobků. Společnost 
Standridge Color se snaží vyrábět kvalitní výrobky, ale zákazníci musí vzít v úvahu 
možnost, že některá barviva nemusí být vhodná pro použití ve finálních aplikacích. Je 
proto zodpovědností zákazníků otestovat použití barviv na konečném produktu a zajistit 
jejich kvalitu. Některé používané pigmenty mají tendenci blednout a proto je nutné 
provést jejich praktickou zkoušku na konkrétním produktu tak, aby se zabránilo 
případnému blednutí konečného výrobku. Blednutí je jen jedním z příkladů, jak může 
aplikace pigmentu nebo barviva změnit vlastnosti finálního produktu. 

Tabulky bezpečnostních údajů 

Podle směrnice 2001/58/EEC 

POLYWHITE P 8555 
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01  Identifikace produktu POLYWHITE BÍLÝ POLYWHITE P 8555 
 Společnost SCHULMAN PLASTICS BVBA, PEDRO 

COLOMALAAN 25, B – 2880 BORNEM (BELGIE) 
 Nouzové telefonní číslo +32 3 890 42 11 
02 Informace o složení Barevný koncentrát na bázi polypropylénu. 

Neobsahuje žádné nebezpečné látky (podle 
Směrnice č. 67/548/EEC v platném znění) 

 EEC ZNAČENÍ --- 
 R-FRÁZE --- 
 S-FRÁZE --- 
 CAS ČÍSLO Směs 
03 Identifikace rizik Nejsou známy žádné nebezpečné účinky. 
04  První pomoc  
 Zasažení pokožky Umyjte si ruce před přestávkou a po 

ukončení směny. Nedotýkejte se 
roztaveného materiálu. 

 Zasažení očí V případě, že se materiál dostane do očí, 
vypláchněte oči vodou. Pokud budou obtíže 
se zrakem přetrvávat, vyhledejte lékařské 
ošetření. 

 Při vdechnutí Riziko hrozí pouze v případě dlouhodobého 
vdechování výparů z materiálu. Postiženou 
osobu vyveďte na čerstvý vzduch. V případě 
podráždění horních cest dýchacích 
vyhledejte lékařské ošetření. 

 Při požití Jedná se o internátní materiál, proto není 
vyžadováno žádné protiopatření. 

05  Preventivní opatření proti požáru  
 Protipožární vybavení Vodní mlha, práškový hasící materiál, hasící 

pěna, oxid uhličitý 
 Rizika V důsledku tepelného rozkladu nebo hoření 

může vznikat oxid uhličitý, monomery a 
další plyny a výpary.  

 Ochranné vybavení Používejte kompletní protichemické 
ochranné pomůcky včetně dýchacího 
přístroje s uzavřeným oběhem vzduchu. 

06  Opatření pro případ nehody  
 Osobní ochranné prostředky Eliminujte používání možných zdrojů 

vznícení. Při práci s roztaveným materiálem 
se vyvarujte kontaktu látky s pokožkou, 
očima a oblečením. 

 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Zabraňte kontaminaci půdy, odpadních 
potrubí a povrchových vod. 

 Čištění Rozsypanou látku zameťte ručně a uložte 
do vhodných odpadových nádob. 

07 Manipulace a skladování  
 Manipulace Na pracovišti nejezte, nepijte a nekuřte. 

Před odchodem na pracovní přestávku a 
před koncem směny si důkladně umyjte 
ruce. 

 Skladování Materiál skladujte v původních obalech 
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v uzavřeném a suchém prostoru za běžné 
teploty. 

08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 Limity vystavení působení látky 5 mg/m3 u dýchatelného prachu, 10 mg/m3 
celkový prach (polymer) 

 Ochrana dýchacích cest Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 Ochrana rukou Pokud dochází k manipulaci s roztaveným 
materiálem, používejte vhodné ochranné 
pracovní rukavice. 

 Ochrana očí Používejte vhodné brýle nebo obličejový 
ochranný štít. 

 Ochrana pokožky Pokud dochází k manipulaci s roztaveným 
materiálem, používejte vhodné ochranné 
pracovní oblečení. 

09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Bod tání přibližně 160 °C 
 Teplota vznícení více než 300°C 
 Vzhled pelety 
 Zápach neutrální 
 Hustota  g/cm3 při 20°C 
 Objemová hmotnost 900 kg/m3  
 Rozpustitelnost ve vodě nevztahuje se 
 Tlak páry nevztahuje se 
 Viskozita nevztahuje se 
 Hodnota PH nevztahuje se 
10 Stabilita a reaktivita  
 Tepelný rozklad Tepelnému rozkladu zabráníte, pokud 

materiál nebudete vystavovat nadměrnému 
zahřívání. Tepelný rozklad začíná přibližně 
při 280°C 

 Nevhodné podmínky Teplota přesahující 280°C 
 Nevhodné materiály Fluór, silná okysličovadla. 
 Nebezpečné produkty tepelného 
 rozkladu  

V důsledku tepelného rozkladu nebo hoření 
může vznikat oxid uhličitý, monomery a 
další plyny a výpary. 

11 Toxikologické informace  
 Podle aktuálních znalostí a zkušeností 

nejsou známé žádné škodlivé účinky tohoto 
materiálu. 

12 Ekologické informace  
 Zabraňte kontaminaci půdy, odpadních 

potrubí a povrchových vod. Při řádném 
používání materiálu nehrozí žádné negativní 
vlivy na životní prostředí. 

13 Likvidace  
 Zbytky materiálu lze spalovat nebo uložit 
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na skládku v souladu s platnými předpisy. 
Kontaminovaný obalový materiál likvidujte 
stejně, jako materiál samotný. 
Nekontaminovaný obalový materiál je 
považován za směsný komunální odpad nebo 
odpad určený k recyklaci. 

14 Doprava  
 Z hlediska dopravy se nejedná o 

nebezpečný materiál, který je nutné 
označovat podle platných předpisů. 

15 Regulatorní informace  
 Z hlediska Směrnice č. 67/548/EEC se 

nejedná o nebezpečnou látku. 
16 Ostatní informace  
 Zásadní změny:  
 Tento materiál musí být skladován, 

manipulován a používán v souladu se 
standardními hygienickými postupy. 
Informace uvedené v tomto dokumentu 
odpovídají skutečnostem známým 
v okamžiku vyhotovení tohoto dokumentu a 
jejich účelem je popis produktu z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Proto tyto 
informace nelze vykládat jako záruku 
konkrétních vlastností produktu. 

Tabulky bezpečnostních údajů 

RT 2215 

01  Identifikace produktu RT 2215 – amorfní poly-alfa-nenasycený 
směsný polymer 

 Společnost Huntsman Advanced Materials 
PO BOX 4980 
The Woodlands 
Texas 77387-4980 
USA 

 Nouzové telefonní číslo +1 281 719-6432 
02 Informace o složení  
 Název chemikálie 1-propen polymer s etylénem 
 CAS ČÍSLO 9010-79-1 
 Hmotnostní objem 99% 
 Název chemikálie Modifikátory/aditiva 
 CAS ČÍSLO CBI 
 Hmotnostní objem 1% 
 Vzhled V roztaveném stavu bezbarvá kapalina. Při 

pokojové teplotě světle šedá, voskovitá 
amorfní pevná hmota. 

 Zápach Bez zápachu. 
 Upozornění Produkt způsobuje podráždění očí. Kontakt 

s roztaveným produktem může vést ke 
vzniku popálenin. 
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03 Identifikace rizik  
 Primární postup působení látky Oči, pokožka, vdechnutí, požití 
 Důsledky působení látky  
 Akutní  
  Oči Kontakt horkého nebo roztaveného 

produktu může způsobit popáleniny očí. 
  Pokožka Kontakt horkého nebo roztaveného 

produktu může způsobit popáleniny 
pokožky. 

  Vdechnutí Výpary nebo mlžný opar v koncentracích 
vyšších, než jsou povolené, případně 
v extrémních koncentracích v důsledku 
rozstřikování a ohřívání produktu, případně 
vystavení vysokým koncentracím výparů 
z produktu ve špatně větraných nebo 
stísněných prostorách, můžou způsobit 
podráždění hrtanu, bolest hlavy, nevolnost 
a únavu. 

  Požití Může způsobit nepříjemné pocity v oblasti 
břicha, nevolnost a průjem. 

  Reakce na přecitlivělost Nejsou známé. 
 Chronické Na lidech vystavených chronickému 

působení produktu nebyly zdokumentovány 
žádné negativní účinky. 

 Zdravotní stavy vyvolané 
 působením látky 

Neexistují důkazy o tom, že by tento 
produkt způsoboval závažné zdravotní 
stavy. 

 Další poznámky Žádné. 
04  První pomoc  
 Zasažení očí Při vniknutí produktu do oka vyplachujte 

několik minut pod tekoucí vodou. V případě 
přetrvávajících příznaků podráždění oka 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Zasažení pokožky V případě kontaktu nechráněné pokožky 
s horkým nebo roztaveným produktem 
pokožku ochlazujte co nejstudenější vodou. 
Nikdy se nepokoušejte roztavenou hmotu 
odstranit z kůže. Vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 Požití Není nutné přijímat jakákoliv opatření. 
 Při vdechnutí V případě, že se u konkrétního jedince 

objeví podráždění, bolest hlavy, nevolnost 
nebo únava, poškozeného okamžitě 
odveďte na čerstvý vzduch. Pokud příznaky 
podráždění přetrvávají nebo se zhoršuje 
dýchání, vyhledejte lékařskou pomoc.  

 Další pokyny Žádné 
05  Preventivní opatření proti požáru  
 Teplota vznícení Nestanovena. 
 Bod vznícení Více než 260 °C 
 Limity hořlavosti Nestanoveny. 
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 Protipožární vybavení K uhašení otevřeného ohně použijte vodní 
mlhu, suchý chemický hasící prostředek, 
pěnu nebo oxid uhličitý. K ochlazování 
kontejnerů vystavených požáru používejte 
vodní mlhu. Použití vodního proudu nebo 
pěny může způsobit napěnění produktu. 

 Rizika Při vysokých teplotách vzniká riziko 
roztavení a odkapávání produktu. Produkt 
může při teplotách okolo bodu vznícení 
nebo vyšších začít hořet. Stejně tak může 
dojít k zapálení polétavých prachových 
částic produktu. Další informace viz 
Informační bulletin Národní asociace 
požární ochrany č. 654 „Prevence výbuchů 
prachu“ z roku 1975. 

 Speciální ochranné pomůcky pro 
 hasiče 

Použití speciálních ochranných pomůcek 
není nutné. Dále není nutné dodržovat 
speciální hasební postupy. 

06  Opatření pro případ nehody  
 Čištění Místo nehody uzavřete. Vyhněte se 

inhalování výparů z produktu. Při likvidaci 
havárie vždy používejte respirátor a vhodné 
osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Zabraňte kontaktu produktu s pokožkou, 
očima a oblečením. Rozlitý roztavený 
materiál nechte vychladnout a ztuhnout a 
poté jej odstraňte pomocí nástrojů, které 
nevytvářejí jiskry. 

07 Manipulace a skladování  
 Manipulace Udržujte pořádek a náhodně rozsypaný 

produkt okamžitě ukliďte, jinak může dojít 
ke zranění ostatních jedinců po uklouznutí a 
následném pádu. Pokud uskladníte 
roztavený materiál do vlhkých kontejnerů, 
postupný vznik výparů způsobí napěnění 
produktu. V extrémních případech mohou 
výpary dokonce probublávat roztaveným 
materiálem. 

 Skladování Minimalizujte vystavení materiálu působení 
vysokých teplot. Zabraňte kontaminaci 
materiálu vodou. 

08 Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 Ochrana očí/obličeje Doporučujeme používat bezpečnostní 
ochranné brýle s bočními chrániči, případně 
obličejový ochranný štít. Při manipulaci 
s roztaveným materiálem používejte 
ohnivzdorný ochranný obličejový štít. 

 Ochrana pokožky Používejte ochranné overaly nebo 
laboratorní zástěry. Ušpiněné ochranné 
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pracovní oděvy čistěte chemickou cestou. 
Doporučujeme používat rukavice a obuv 
odolnou proti chemikáliím a ropným 
derivátům. Při manipulaci s roztaveným 
produktem používejte ohnivzdorné 
ochranné oblečení. 

 Ochrana dýchacích cest Při manipulaci s produktem se snažte 
minimalizovat vznik nebezpečných 
polétavých koncentrací výparů. V případě, 
že koncentrace prachu nebo výparů 
v důsledku manipulace s produktem 
překročí povolené limity, používejte 
schválený respirátor. V případě, že se 
neprovádí měření koncentrace škodlivých 
látek v ovzduší, používejte respirátor 
neustále. 

 Ventilace Ventilaci doporučujeme, pokud při 
manipulaci nebo skladování produktu 
vznikají výpary, prach nebo mlhovina. 
Pokud není ventilace k dispozici nebo je 
nedostatečná, používejte schválený 
respirátor. Silně doporučujeme instalaci 
lokální ventilace a odsávání u 
protlačovacích zařízení, kde dochází ke 
zvýšené koncentraci škodlivých látek. 

 Maximální limity vystavení 
 působení škodlivých látek za celý 
 produkt 

Nestanoveno. 

09 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 Vzhled V roztaveném stavu bezbarvá tekutina. Při 

pokojové teplotě světle šedá voskovitá 
pevná hmota. 

 Zápach Bez zápachu. 
 Bod varu nevztahuje se 
 Bod tání/bod tuhnutí Bod měknutí: 126 – 154 °C (259-309°F) 
 Specifická hmotnost nevztahuje se 
 PH nevztahuje se 
 Tlak par nevztahuje se 
 Viskozita nevztahuje se 
 Obsah VOC netěkavý 
 Hustota par nevztahuje se 
 Rozpustitelnost ve vodě nerozpustitelný 
 Ostatní žádné 
10 Stabilita a reaktivita  
 Stabilita Stabilní 
 Poznámka Tento produkt je změkčen pomocí 

okysličovadel (např. kyselina dusičná, volné 
halogenidy), uhlovodíky (např. benzen, 
benzín, petrolej a další) a chlórovanými 
uhlovodíky. 

 Nebezpečné produkty tepelného Při zpracovávání materiálu může dojít 
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 rozkladu  k tepelnému rozkladu. V jeho důsledku 
může dojít ke vzniku různých látek od 
jednoduchých uhlovodíků až po toxické a 
dráždivé plyny jako např. uhlík, kysličník 
uhelnatý, kysličník uhličitý, kyseliny, ketony 
a aldehydy. 

 Nebezpečná polymerizace Nenastává. 
11 Toxikologické informace  
 Toxikologické informace (údaje o 
 toxickém vlivu na zvířata) 

Orální: LD50 méně než 5.00 g/kg (krysa) 
prakticky netoxické 
Kožní: LD50 méně než 2.00 g/kg (králík) 
prakticky netoxické 

 Index podráždění, odhad 
 podráždění  

Pokožka: méně než 0.50/8.0 (králík) žádný 
zaznamenaný efekt 
Oči: méně než 15.00/110 (králík) žádný 
zaznamenaný efekt 

 Ostatní Žádné. 
12 Likvidace  
 Metody likvidace Tento produkt byl vyhodnocen na základě 

charakteristik RCRA a pokud je likvidován 
ve formě, ve které byl zakoupen, nesplňuje 
kritéria pro nebezpečný odpad. Podle 
platných pravidel RCRA je uživatel produktu 
zodpovědný za řádnou likvidaci produktu a 
určení jeho případné toxicity. Tato 
zodpovědnost vyplývá ze skutečnosti, že 
použitý produktu, jeho zpracování, 
transformace, směsi a další formy mohou 
vést ke vzniku nebezpečných látek. 

 Poznámky Žádné 
13 Doprava  
 Ministerstvo dopravy USA  
  Transportní název produktu Kapalina přepravovaná za zvýšené teploty 
  Třída nebezpečnosti 9 
  Identifikační číslo UN 3257 
  Třída balení III 
  Požadované označení Třída 9 + HOT 
 Mezinárodní kodex pro převoz 
 nebezpečných látek po moři 

 

  Transportní název produktu Kapalina přepravovaná za zvýšené teploty 
  Třída nebezpečnosti 9 
  Identifikační číslo UN 3257 
  Třída balení III 
  Požadované označení Třída 9 + ZVÝŠENÁ TEPLOTA 
Tyto informace se vztahují pouze na materiál přepravovaný v roztavené formě. Ve formě 
pelet tento produkt nepodléhá požadavkům Mezinárodního kodexu pro převoz 
nebezpečných látek po moři. 
 Mezinárodní organizace pro civilní 
 letectví 

 

  Transportní název produktu Nepodléhá regulaci. 
 TDG  
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  Transportní název produktu Nevyhodnoceno. 
 Třída rizika Nevyhodnocena. 
 Identifikační číslo Nestanoveno. 
 Požadované označení Nehodnoceno. 
14 Regulatorní informace  
 Federální regulace Materiál podléhá odstavci 302/304 zákona o 

Extrémně nebezpečných látkách. 
 Kalifornský zákon Následující detekovatelné komponenty 

tohoto produktu jsou látky, které podle 
třídy a aktuálních znalostí státu Kalifornie 
způsobují rakovinu a/nebo přispívají 
k toxicitě reproduktivního cyklu. 

 Mezinárodní regulace  
  TSCA Tento produkt, případně některé jeho 

součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty ze 
Zákona o kontrole toxických látek (TSCA). 

  WHIMS klasifikace Nestanovena. 
  Kanadské úřady Tento produkt, případně některé jeho 

součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty z 
Kanadského seznamu substancí. (DSL). 

  EINECS Tento produkt, případně některé jeho 
součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty 
Evropského seznamu stávajících chemických 
látek případně z Evropského seznamu 
notifikovaných chemických substancí 
(ELINCS). 

  Australské úřady Tento produkt, případně některé jeho 
součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty 
z Australského seznamu chemických látek 
(AICS). 

  Japonské úřady Tento produkt, případně některé jeho 
součásti, jsou uvedeny případně vyjmuty ze 
Seznamu japonského ministerstva průmyslu 
a mezinárodního obchodu (MITI). 

15 Ekologické informace  
 Vodní toxicita Nestanovena 
 Mobilita Nestanovena 
 Trvalost a biologická 
 odbouratelnost 

Nestanovena 

 Potenciál bio akumulace Nestanoven 
 Poznámky Žádné 
16 Ostatní informace  
 Žádné 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

Čistič přítlačného válce 

                                                                      Datum poslední revize – 8.1.2010 
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Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno Čistič přítlačného válce (PL „Reicofil“) 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 

Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 

2. Identifikace rizik  
2.1 Hlavní rizika Dráždí oči a pokožku. 
3. Informace o složení  
3.1 Nebezpečné složky Monoetanolamin rein. 1 – 10%, EINECS: 205-

483-3; CAS číslo: 141-43-5; C R34; Xn 
R20/21/22 

 Etanol 1 – 10%; EINECS: 200-578-6; CAS 
číslo: 64-17-5; F R11 

 Alkyldimetylaminooxid 1 – 10%; Xi R38; Xi 
R41 

 C9-16 alkohol, epoxid 1 – 10%; CAS číslo: 
97043-91-9; Xn R22; Xi R41 

 3-butoxypropan-2-ol 1 – 10%; EINECS: 225-
878-4; CAS číslo: 5131-66-8; Xi R36/38 

4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky V místě kontaktu s pokožkou může dojít ke 

střednímu podráždění. Poškozenou pokožku 
oplachujte po dobu 10 minut pod tekoucí 
vodou. V případě, že substance se na 
pokožce stále drží, oplachujte zasažené 
místo déle. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu s očními sliznicemi může dojít 
k jejich podráždění a zčervenání. Zasažené 
oči vyplachujte po dobu 15 minut tekoucí 
vodou. Postiženého převezte do lékařského 
zařízení na vyšetření k odborníkovi. 

 4.3 Při požití Po požití může postižený jedinec trpět 
bolestmi hlavy a celkovou malátností. 
Postiženého jedince co nejdříve převezte 
do zdravotnického zařízení. 

 4.4 Při vdechnutí Po vdechnutí může být zasažený jedinec 
otupělý a psychicky zmatený. Postiženého 
jedince co nejdříve přesuňte na místo, kde 
nebude pod vlivem škodlivých látek a 
dbejte přitom na svou bezpečnost a zdraví. 
V případě bezvědomí zkontrolujte, zda 
postižený jedinec dýchá a v případě potřeby 
zahajte umělé dýchání. 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 125

 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Vodní mlha, suchý chemický prášek nebo 

oxid uhličitý. 
 5.2 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. Používejte ochranné 
oděvy a zabraňte kontaktu látky s pokožkou 
a očima. 

6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Detailní popis osobních ochranných 

pomůcek viz kapitola 8. 
 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte do odpadních vod nebo 
vodních toků. Při úniku látky nebo jejích 
výparů do ovzduší informujte okolí. 

 6.3 Čištění Rozsypaný produkt posypte suchou zeminou 
nebo pískem a nechte vsáknout. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte pouze v dobře 

větraných prostorech. Nikdy s produktem 
nemanipulujte v uzavřených prostorech. 

 7.2 Skladování Kontejner musí být dokonale zavřený. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 7.3 Požadavky na skladování Produkt uchovávejte v originálním obalu. 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Složení Monoetanolamin rein., WEL (limit 8 
hodinové expozice): 2 ppm 
Etanol WEL (limit 8 hodinové expozice): 500 
ppm 
WEL (limit 15 minutové expozice): 2000 
ppm 

 8.2 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 8.3 Ochrana dýchacích cest Pro případ nouze musí být k dispozici 
dýchací přístroj s uzavřeným oběhem. 

 8.4 Ochrana rukou Používejte gumové rukavice. Látka začne 
rukavicemi pronikat za více jak 8 hodin. 

 8.5 Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle. 
 8.6 Ochrana pokožky Používejte boty z PVC 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 9.1 Forma Tekutina 
 9.2 Barva Bez barvy 
 9.3 Zápach Charakteristický zápach 
 9.4 Rychlost odpařování Pomalé odpařování 
 9.5 Rozpustitelnost ve vodě Mísitelný v jakémkoliv poměru 
 9.6 Teplota varu +80°C 
 9.7 Limity hořlavosti Dolní: 3.3% 
 Horní: 19.0% 
 9.8 Samozápal Více než +100°C 
 9.9 Tlak par 59 hPa 
 9.10 Poměrná hustota 1,00 g/ml 
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 9.11 VOC 80 g/l 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Tepelný rozklad Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Nevystavujte přímému slunečnímu záření a 

teplu. 
 10.3 Nevhodné materiály Zabraňte kontaktu se silnými okysličovadly 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  

Při hoření vznikají toxické výpary oxidu 
uhličitého / uhelnatého. 

11. Toxikologické informace  
 11.1 Nebezpečné složky Etanol IVN RAT LD50 1440 mg/kg; ORL MUS 

LD50 3450 mg/kg; ORL RAT LD50 7060 
mg/kg 
3-butoxypropan-2-ol ORL RAT LD50 µl/kg; 
SKN RBT LD50 3100 mg/kg 

 11.2 Chronická toxicita Při dlouhodobé inhalaci produktu hrozí 
vážné poškození zdraví. 
Při dlouhodobém kontaktu produktu 
s pokožkou hrozí vážné poškození zdraví. 

12. Ekologické informace  
 12.1 Mobilita Velmi těkavá látka. 
 12.2 Životnost a odbouratelnost Neodbouratelné. 
 12.3 Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici. 
 12.4 Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici. 
13. Likvidace  
 13.1 Likvidace D10 spalování 

R3 recyklace/rekultivace kovů a kovových 
směsí 

 13.2 Kód odpadu 070101, 150104 
 13.3 Likvidace obalů Likvidujte jako běžný průmyslový odpad. 
 13.4 Poznámka Pozor na specifické opatření na likvidaci 

odpadu v jednotlivých zemích. 
14. Doprava  
 14.1 ADR/RID VE SMYSLU PŘEPRAVNÍCH PRAVIDEL NENÍ 

LÁTKA KLASIFIKOVÁNA JAKO NEBEZPEČNÁ 
 14.2 IMDG/IMO -- 
 14.3 Další informace Ve smyslu přepravních pravidel není látka 

klasifikována jako nebezpečná 
15. Regulatorní informace  
 15.1 Symboly Dráždivý 
 15.2 Výstražné tabulky R36/48: dráždí pokožku a oči 
 15.3 Direktiva Seveso II Ano 
 15.4 Míra rizika pro vodstvo 1 Klasifikace dle VwVwS 
 15.6 Direktiva o emisích Položka č.: 5.2.5 Objem m%: 8 
 15.7 Poznámka Výše uvedené regulatorní informace jsou 

pouze výčtem základních opatření 
vztahujících se konkrétně na produkt 
obsažený v tomto dokumentu. 
Upozorňujeme uživatele produktu na to, že 
existují další regulatorní opatření. Další 
informace získáte z národního registru 
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nebezpečných látek a příslušných norem a 
platné legislativy. 

16. Ostatní informace  
16.1 Dodatečné informace AOX: ne 

Tabulka bezpečnostních údajů odpovídá 
požadavkům nařízení č. 1907/2006 

16.2 Varování použité v části 2 R34: Způsobuje popáleniny 
R20/21/22: Látka je škodlivá při vdechnutí, 
kontaktu s pokožkou a při požití 
R11: Vysoce hořlavý 
R38: Dráždí pokožku 
R41: Nebezpečí vážného poškození zraku 
R22: Škodlivý při požití 
R36/38: Dráždí pokožku a oči. 

 16.3 Právní doložka Informace uvedené v tomto dokumentu 
vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. Produkt 
je určen pouze pro průmyslové využití. 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

MoS2 kompletační pasta ve spreji 

                                                                      Datum poslední revize – 8.1.2010 

Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno WINIX 2000 SR sprej 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 

Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 

2. Identifikace rizik  
2.1 Hlavní rizika Extrémně hořlavý. Výpary můžou 

způsobovat ospalost a závratě 
3. Informace o složení  
3.1 Nebezpečné příměsi Naftenová surová ropa zpracovaná vodíkem 

určená pro náročné podmínky 
Nízký bod varu (3) 1 – 10% EINECS: 265-150-



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 128

 

3, CAS číslo: 64742-48-9; R10; Xn R65; Xi 
R66; R67 

 Propan-2-OL 10-20%; EINECS: 200-661-7; 
CAS číslo: 67-63-0; F R11; Xi R36; R67 

 Propan, 10-20%, EINECS: 200-827-9; CAS 
číslo: 74-98-6; F+ R12 

 Butan, 30-50%; EINECS: 203-448-7; CAS 
číslo: 106-97-8; F+ R12 

 Isobutan, 10-20%;EINECS: 200-857-2; CAS č: 
75-28-5; F+ R12 

4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky V místě kontaktu s pokožkou může dojít ke 

střednímu podráždění. Poškozenou pokožku 
oplachujte po dobu 10 minut pod tekoucí 
vodou. V případě, že substance se na 
pokožce stále drží, oplachujte zasažené 
místo déle. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu s očními sliznicemi může dojít 
k jejich podráždění a zčervenání. Zasažené 
oči vyplachujte po dobu 15 minut tekoucí 
vodou. Postiženého převezte do lékařského 
zařízení na vyšetření k odborníkovi. 
Zasažení očí může způsobit bolesti hlavy a 
celkovou malátnost. 

 4.3 Při požití Po požití může postižený jedinec trpět 
bolestmi hlavy a celkovou malátností. 
Postiženého jedince co nejdříve převezte 
do zdravotnického zařízení. 

 4.4 Při vdechnutí Po vdechnutí může být zasažený jedinec 
otupělý a psychicky zmatený. Postiženého 
jedince co nejdříve přesuňte na místo, kde 
nebude pod vlivem škodlivých látek a 
dbejte přitom na svou bezpečnost a zdraví. 
V případě bezvědomí zkontrolujte, zda 
postižený jedinec dýchá a v případě potřeby 
zahajte umělé dýchání. 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Vodní mlha, suchý chemický prášek nebo 

oxid uhličitý. 
 5.2 Rizika  Extrémně hořlavý. Výpary po smíchání se 

vzduchem vytváří výbušnou směs. 
 5.3 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. Používejte ochranné 
oděvy a zabraňte kontaktu látky s pokožkou 
a očima. 

6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Detailní popis osobních ochranných 

pomůcek viz kapitola 8. 
 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte do odpadních vod nebo 
vodních toků. Při úniku látky nebo jejích 
výparů do ovzduší informujte okolí. 
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 6.3 Čištění Úklid musí provádět pouze proškolený 
personál, který je detailně seznámen 
s charakteristikou nebezpečných látek. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte pouze v dobře 

větraných prostorech. Nikdy s produktem 
nemanipulujte v uzavřených prostorech. 

 7.2 Skladování Kontejner musí být dokonale zavřený. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 7.3 Vhodné obaly Produkt uchovávejte v originálním obalu. 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Složení  Naftenová surová ropa zpracovaná vodíkem 
určená pro náročné podmínky; 
Nízký bod varu (3) WEL (8 expozice): 200 
ppm 
Propan-2-OL WEL (8 expozice): 200 ppm 
Propan WEL (8 expozice): 1000 ppm 
Butan WEL (8 expozice): 1000 ppm 
Isobutan WEL (8 expozice): 1000 ppm 

 8.2 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 8.3 Ochrana dýchacích cest Pro případ nouze musí být k dispozici 
dýchací přístroj s uzavřeným oběhem. 

 8.4 Ochrana rukou Používejte nitrilové rukavice. Látka začne 
rukavicemi pronikat za více jak 8 hodin. 

 8.5 Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle. 
 8.6 Ochrana pokožky Používejte ochranné oblečení odolné proti 

rozpouštědlům. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 9.1 Forma Aerosol 
 9.2 Barva Šedivá 
 9.3 Zápach Charakteristický zápach 
 9.4 Rychlost odpařování Značná 
 9.5 Rozpustitelnost ve vodě Nerozpustitelný 
 9.6 Limity hořlavosti Dolní: 1.4% 
 Horní: 32.0% 
 9.7 Bod vznícení -60°C 
 9.8 Samozápal +510°C 
 9.9 Tlak par 4400 hPa 
 9.10 Poměrná hustota 0,698 g/ml 
 9.11 VOC 533 g/l 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Stabilita Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Přímé sluneční záření, horko. 
 10.3 Nevhodné materiály Okysličovadla 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  

Při hoření vznikají toxické výpary oxidu 
uhličitého / uhelnatého. 

11. Toxikologické informace  
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 11.1 Nebezpečné složky PROPAN-2-OL 
IVN RAT LD 50  1088 mg/kg 
ORL MUS LD 50 3600 mg/kg 
ORL RAT LD 50 5045 mg/kg 
SCU MUS LDLO 6 mg/kg 

 11.2 Chronická toxicita Při dlouhodobé inhalaci produktu hrozí 
vážné poškození zdraví. 
Při dlouhodobém kontaktu produktu 
s pokožkou hrozí vážné poškození zdraví. 

12. Ekologické informace  
 12.1 Mobilita Velmi těkavá látka. 
 12.2 Životnost a odbouratelnost Neodbouratelné. 
 12.3 Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici. 
 12.4 Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici. 
13. Likvidace  
 13.1 Likvidace D10 spalování 

R3 recyklace/rekultivace kovů a kovových 
směsí 

 13.2 Kód odpadu 150110, 150104 
 13.3 Likvidace obalů Zajistěte sběr použitých obalů 

specializovanou firmou. 
 13.4 Poznámka Pozor na specifické opatření na likvidaci 

odpadu v jednotlivých zemích. 
14. Doprava  
 14.1 ADR/RID UN č.: 1950, ADR třída 2, označení: 2.1, 

klasifikační kód: 5F; označení nákladu: 
AEROSOLY 

 14.2 IMDG/IMO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1, EmS č.: 
F-D, S-U; látka škodlivá pro moře: -- 

 14.3 IATA/ICAO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1 
15. Regulatorní informace  
 15.1 Symboly Extrémně hořlavý 
 15.2  Výstražné tabulky R12: extrémně hořlavý 

R67: Výpary můžou způsobit otupělost a 
závratě. 

  Bezpečnostní tabulky S23: Nevdechujte aerosol. 
S51: Používejte pouze v dobře odvětraných 
prostorech.  

 15.3  Varování Nádoba pod tlakem: nevystavujte přímému 
slunečnímu záření a teplotám vyšším jak 
+50°C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně 
ani po použití. Nevstřikujte do otevřeného 
ohně nebo na rozžhavené plochy. 
Nepoužívejte v blízkosti zápalných zdrojů. 
Při používání nekuřte. Skladujte mimo 
dosah dětí.  

 15.4 Direktiva Seveso II Ano 
 15.5 Míra rizika pro vodstvo 1 Klasifikace dle VwVwS 
 15.6 Direktiva o emisích Položka č.: 5.2.5 Objem m%: 78.0 
 15.7 Poznámka Výše uvedené regulatorní informace jsou 

pouze výčtem základních opatření 
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vztahujících se konkrétně na produkt 
obsažený v tomto dokumentu. 
Upozorňujeme uživatele produktu na to, že 
existují další regulatorní opatření. Další 
informace získáte z národního registru 
nebezpečných látek a příslušných norem a 
platné legislativy. 

16. Ostatní informace  
 16.1 Dodatečné informace Klasifikace skladování 2B. 

Omezené množství. 
AOX: ne 
Tabulka bezpečnostních údajů odpovídá 
požadavkům nařízení č. 1907/2006 

 16.2 Varování použité v části 2 R10 : Hořlavý 
R65: Škodlivý: při požití může poškodit 
plíce. 
R66: Opakovaný kontakt může způsobit 
vysušení a rozpraskání pokožky. 
R67: Výpary způsobují ospalost a závratě. 
R11: Vysoce hořlavý. 
R36: Dráždí oči. 
R12: Extrémně hořlavý 

 16.3 Právní doložka Informace uvedené v tomto dokumentu 
vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. Produkt 
je určen pouze pro průmyslové využití. 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

Montážní směs pro „hot screw“ 

                                                                                 Datum poslední revize – 8.1.2010 

Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno WINIX 2250 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 

Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 
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2. Informace o složení  
2.1 Složení Mazací tuk na bázi tvrdého minerálního 

oleje, syntetického oleje, pevných 
mazadel, zahušťovadel a aditiv. 

2.2 Nebezpečné složky Žádné 
3. Identifikace rizik  
3.1 Hlavní rizika Při dodržení návodu k použití není zdraví 

nebezpečný. 
3.2 Bezpečnostní rizika Při dodržení návodu k použití není 

nebezpečný. 
4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky Vysvlékněte kontaminované kusy oblečení. 

Pokožku omyjte mýdlem pod tekoucí vodou. 
Pokud se objeví symptomy, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu látky s očními sliznicemi oči 
vyplachujte proudem vody až do příjezdu 
lékaře. Často mrkejte. Kontaktujte lékaře. 

 4.3 Při požití Při požití vypláchněte ústa vodou. Okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

 4.4 Při vdechnutí Vdechnutí by nemělo způsobit žádné 
zdravotní obtíže. Zasaženého jedince 
vyveďte na čerstvý vzduch, udržujte ho 
v teple a v klidu. V případě zhoršení 
zdravotního stavu vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Látka není klasifikována jako hořlavá. Při 

hoření může dojít ke vzniku škodlivých a 
toxických plynů. Hasit pěnou, CO2, 
chemickým práškem nebo vodní mlhou. 

 5.2 Nevhodné hasební prostředky Voda ve formě proudu. 
 5.3 Zvláštní rizika V případě požáru a/nebo exploze se 

vyhýbejte vdechování zplodin hoření. 
 5.4 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. 
6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Chraňte pokožku a oči před kontaktem 

s látkou. Nevdechujte výpary. Vždy 
používejte vhodné ochranné osobní 
pracovní pomůcky. Nekuřte. 

 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte látku do životního prostředí. 

 6.3 Čištění Únik materiálu vždy likvidujte pomocí 
písku, zeminy nebo jiného vhodného 
absorpčního materiálu. Poté zameťte a 
vyhoďte do likvidačního kontejneru. 
V případě většího úniku informujte místně 
příslušné orgány. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte v souladu s běžnými 
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pravidly pro manipulaci s produkty s bodem 
vznícení vyšším než +100°C. Zabraňte 
kontaktu s pokožkou a očima. Používejte 
ochranné rukavice. 

 7.2 Skladování Neskladujte v otevřených nebo 
neoznačených kontejnerech. Skladujte 
mimo dosah silných okysličovadel a 
hořlavin. 

 7.3 Požadavky na skladování Třída skladování: 10/11; požární třída: B 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Technická ochranná opatření Při adekvátní ventilaci a při použití 
v souladu s návodem k použití není nutné 
přijímat žádná technická opatření. 

 8.2 Dodržování limitů Nevztahuje se (bezprašný produkt, protože 
prach je vázán na olej) 

 8.2.1 Hodnota MAK Nevztahuje se 
 8.2.2 Vnitrofiremní limity Nevztahuje se 
 8.3 Ochrana dýchacích cest Při běžném použití produktu není nutné 

chránit dýchací cesty. 
 8.3.1 Ochrana pokožky Při předpokládaném dlouhodobém nebo 

opakovaném kontaktu s produktem 
používejte rukavice nepropouštějící olej. 
Vždy dodržujte základní hygienická 
pravidla. 

 8.3.2 Ochrana proti vdechnutí Vzhledem k typu a formě produktu není 
jeho vdechnutí pravděpodobné. 

 8.4 Pracovní oděv Používejte běžný pracovní oděv používaný 
při kontaktu s organickými a chemickými 
látkami. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 9.1 Forma Pasta 
 9.2 Barva Modro-šedivá 
 9.3 Zápach Slabý 
 9.4 Fyzikální vlastnosti  
  Bod tání -- 
  Bod varu +280°C 
  Bod skápnutí Žádný 
 9.5 Bod vznícení +400°C  DIN 51 376 
 9.6 Teplota vznícení -- 
 9.7 Explozní limit -- 
 9.8 Tlak par (+20°C) -- 
 9.9 Hustota (+20°C, 1 bar) Přibližně 1,2 g/m3  DIN 51 757 
 9.10 Rozpustitelnost ve vodě 
(+20°C) 

Zanedbatelná 

 9.11 Viskozita (+40°C) Přibližně 80 mm2/s 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Tepelný rozklad Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Za normálních podmínek nedochází 
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k rozkladu. 
 10.3 Nevhodné materiály Zabraňte kontaktu se silnými okysličovadly 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  
 
 
  
 V případě požáru 

Nejsou známé. Při normální použití 
nedochází k tepelnému rozkladu. V případě 
rozkladu vznikají různé látky. Složení 
takových látek závisí na podmínkách, při 
kterém k tepelnému rozkladu došlo. 
SiO2, CO/CO2, elementární oxidy, kovové 
oxidy a další nedefinované uhlovodíkové 
produkty tepleného rozkladu. 

 10.5 Další informace Při pokojové teplotě vykazují všechny 
složky produktu velmi nízkou reaktivitu. 

11. Toxikologické informace  
 11.1 Orální toxicita LD50 Prakticky netoxický (LD50: více než 2g/kg 

na základě testování hlavních složek) 
 11.2 Podráždění pokožky Data nejsou k dispozici 
 11.3 Alergická reakce pokožky Produkt není alergický 
 11.4 Podráždění očních sliznic Data nejsou k dispozici 
 11.5 Vdechnutí Za normálních podmínek se nevztahuje 
12. Ekologické informace  
 12.1 Akutní toxicita pro ryby (LC50/96h) Data nejsou k dispozici 
 12.2 Koncentrace efektů (EC50/24h) Data nejsou k dispozici 
 12.3 Rozložitelnost Informace nejsou dostupné 
 12.4 Další informace Tento produkt je přirozeně odbouratelný. 

Zatím neexistují důkazy o tom, že by 
docházelo k jeho biologické akumulaci. 
Nicméně, produkt může mít nepříznivé 
účinky na vodní živočišné druhy. 

13. Likvidace  
 13.1 Likvidace produktu Likvidace odpadů musí probíhat v souladu 

s místně příslušnou právní úpravou. 
 13.1.1 Identifikační číslo odpadu 120 112 (použité vosky a mazadla) 
 13.2 Kontejner  
 13.2.1 Identifikační číslo odpadu 150 199 (plastové kontejnery se škodlivými 

zbytky) 
14. Doprava  
 14.1  UN-č. Žádné 
 14.2 Silniční/železniční doprava: 
 GGVS/ADR 

 

 14.3 Námořní doprava 
 IMDG/GGVSee 

 

 14.4 Letecká doprava IATA/ICAO  
 14.5 Bod vznícení +280°C 
 14.6 Další informace Není nebezpečný 
15. Regulatorní informace  
 15.1  Označení podle nařízení EEC 
  Produkt obsahuje 

Viz část 15.2 
Boritan zinečnatý 

 15.2  Národní regulační rámec 
  VbF CI: 
  VOC: 
  TA-Luft: 

Označení dle požadavků nařízení EEC. 
Nehořlavý 
0% 
Nevztahuje se 
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  WGK 2 (v souladu s VCI) 
16. Ostatní informace  
 16.3 Ostatní  Informace uvedené v tomto dokumentu 

vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. Produkt 
je určen pouze pro průmyslové využití. 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

Sprej na zvlákňovací trysky 

Datum poslední revize – 8.1.2010 

Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno WINIX 4210 SR Spinneret-spray (PL Reicofil) 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 

Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 

2. Identifikace rizik  
2.1 Hlavní rizika Extrémně hořlavý.  
3. Informace o složení  
3.1 Nebezpečné příměsi Isobutan 20-30%, EINECS: 200-857-2, CAS 

číslo: 75-28-5, F+ R12 
 Butan 50 – 70%, EINECS: 203-448-7, CAS 

číslo: 106-97-8, F+ R12 
4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky V místě kontaktu s pokožkou může dojít ke 

střednímu podráždění. Poškozenou pokožku 
oplachujte po dobu 10 minut pod tekoucí 
vodou. V případě, že substance se na 
pokožce stále drží, oplachujte zasažené 
místo déle. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu s očními sliznicemi může dojít 
k jejich podráždění a zčervenání. Zasažené 
oči vyplachujte po dobu 15 minut tekoucí 
vodou. Postiženého převezte do lékařského 
zařízení na vyšetření k odborníkovi.  
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 4.3 Při požití Po požití může postižený jedinec trpět 
bolestmi hlavy a celkovou malátností. 
Postiženého jedince co nejdříve převezte 
do zdravotnického zařízení. 

 4.4 Při vdechnutí Po vdechnutí může být zasažený jedinec 
otupělý a psychicky zmatený. Postiženého 
jedince co nejdříve přesuňte na místo, kde 
nebude pod vlivem škodlivých látek a 
dbejte přitom na svou bezpečnost a zdraví. 
V případě bezvědomí zkontrolujte, zda 
postižený jedinec dýchá a v případě potřeby 
zahajte umělé dýchání. 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Vodní mlha, suchý chemický prášek nebo 

oxid uhličitý. 
 5.2 Rizika  Extrémně hořlavý. Výpary po smíchání se 

vzduchem vytváří výbušnou směs. 
 5.3 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. Používejte ochranné 
oděvy a zabraňte kontaktu látky s pokožkou 
a očima. 

6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Detailní popis osobních ochranných 

pomůcek viz kapitola 8. 
 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte do odpadních vod nebo 
vodních toků. Při úniku látky nebo jejích 
výparů do ovzduší informujte okolí. 

 6.3 Čištění Rozsypaný produkt posypte suchou zeminou 
nebo pískem a nechte vsáknout. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte pouze v dobře 

větraných prostorech. Nikdy s produktem 
nemanipulujte v uzavřených prostorech. 

 7.2 Skladování Kontejner musí být dokonale zavřený. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 7.3 Vhodné obaly Produkt uchovávejte v originálním obalu. 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Složení  Butan WEL (8 expozice): 1000 ppm 
Isobutan WEL (8 expozice): 1000 ppm 

 8.2 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 8.3 Ochrana dýchacích cest Pro případ nouze musí být k dispozici 
dýchací přístroj s uzavřeným oběhem. 

 8.4 Ochrana rukou Používejte nitrilové rukavice. Látka začne 
rukavicemi pronikat za více jak 8 hodin. 

 8.5 Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle. 
 8.6 Ochrana pokožky Používejte ochranné oblečení odolné proti 

rozpouštědlům. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
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 9.1 Forma Aerosol 
 9.2 Barva Bezbarvý 
 9.3 Zápach Těžko rozeznatelný slabý zápach 
 9.4 Rychlost odpařování Mírná 
 9.5 Rozpustitelnost ve vodě Nemísitelný 
 9.6 Limity hořlavosti Dolní: 1.4% 
 Horní: 32.0% 
 9.7 Bod vznícení -60°C 
 9.8 Samozápal +510°C 
 9.9 Tlak par 3800 hPa 
 9.10 Poměrná hustota 0,607 g/ml 
 9.11 VOC 545 g/l 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Stabilita Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Přímé sluneční záření, horko. 
 10.3 Nevhodné materiály Okysličovadla 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  

Při hoření vznikají toxické výpary oxidu 
uhličitého / uhelnatého. 

11. Toxikologické informace  
 11.1 Chronická toxicita Při dlouhodobé inhalaci produktu hrozí 

vážné poškození zdraví. 
Při dlouhodobém kontaktu produktu 
s pokožkou hrozí vážné poškození zdraví. 

12. Ekologické informace  
 12.1 Mobilita Velmi těkavá látka. 
 12.2 Životnost a odbouratelnost Neodbouratelné. 
 12.3 Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici. 
 12.4 Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici. 
13. Likvidace  
 13.1 Likvidace D10 spalování 

R3 recyklace/rekultivace kovů a kovových 
směsí 

 13.2 Kód odpadu 150110, 150104 
 13.3 Likvidace obalů Zajistěte sběr použitých obalů 

specializovanou firmou. 
 13.4 Poznámka Pozor na specifické opatření na likvidaci 

odpadu v jednotlivých zemích. 
14. Doprava  
 14.1 ADR/RID UN č.: 1950, ADR třída 2, označení: 2.1, 

klasifikační kód: 5F; označení nákladu: 
AEROSOLY 

 14.2 IMDG/IMO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1, EmS č.: 
F-D, S-U; látka škodlivá pro moře: -- 

 14.3 IATA/ICAO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1 
15. Regulatorní informace  
 15.1 Symboly Extrémně hořlavý 
 15.2  Výstražné tabulky R12: extrémně hořlavý 
  Bezpečnostní tabulky S23: Nevdechujte aerosol. 

S51: Používejte pouze v dobře odvětraných 
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prostorech.  
 15.3  Varování Nádoba pod tlakem: nevystavujte přímému 

slunečnímu záření a teplotám vyšším jak 
+50°C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně 
ani po použití. Nevstřikujte do otevřeného 
ohně nebo na rozžhavené plochy. 
Nepoužívejte v blízkosti zápalných zdrojů. 
Při používání nekuřte. Skladujte mimo 
dosah dětí.  

 15.4 Direktiva Seveso II Ano 
 15.5 Míra rizika pro vodstvo 1 Klasifikace dle VwVwS 
 15.6 Direktiva o emisích Položka č.: 5.2.5 Objem m%: 90.0 
 15.7 Poznámka Výše uvedené regulatorní informace jsou 

pouze výčtem základních opatření 
vztahujících se konkrétně na produkt 
obsažený v tomto dokumentu. 
Upozorňujeme uživatele produktu na to, že 
existují další regulatorní opatření. Další 
informace získáte z národního registru 
nebezpečných látek a příslušných norem a 
platné legislativy. 

16. Ostatní informace  
 16.1 Dodatečné informace Klasifikace skladování 2B. 

Omezené množství. 
AOX: ne 
Tabulka bezpečnostních údajů odpovídá 
požadavkům nařízení č. 1907/2006 

 16.2 Varování použité v části 2 R12: Extrémně hořlavý 
 16.3 Právní doložka Informace uvedené v tomto dokumentu 

vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. Produkt 
je určen pouze pro průmyslové využití. 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

Mazací sprej pro výměnu sít 

                                                                       Datum poslední revize – 8.1.2010 

Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno WINIX 6000 S MoS2 mazací sprej s filmem 

z pevných částic 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 
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Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 

2. Identifikace rizik  
2.1 Hlavní rizika Extrémně hořlavý. Dráždí oči a pokožku. 

Škodlivý pro vodní organismy. Ve vodním 
prostředí může způsobit rozsáhlé a 
nezvratné škody. Výpary způsobují ospalost 
a závratě. 

3. Informace o složení  
3.1 Nebezpečné příměsi Butylacetát 1-10%, CAS číslo: 123-86-4, 

EINECS: 204-658-1, R10, Xi R66, R67 
 Surová ropa na bázi naftalenu zpracovaná 

pomocí vodíku, lehká; nízký bod varu 20 – 
30%, CAS číslo: 64742-49-0, EINECS: 265-
151-9; F R11; Xi R38; N R51/53; Xn R65; R67 

 n-hexan, méně než 1% objemu; CAS číslo: 
110-54-3, EINECS: 203-77-6, F R11; Xi R38; 
Xn R48/20; N R61/53; Xn R62; R67; Xn R65 

 Tetra titaničitan butylnatý; 1 – 10%; CAS 
číslo: 5593-70-4; R10; Xi R38; Xi R41 

  Propan; 10 – 20%; CAS číslo: 74-98-6; EINECS 
200-827-9; F+ R12 

 Butan; 30 – 50%; CAS číslo: 106-97-8; EINECS 
203-448-7; F+ R12 

 Isobutan; 1 – 10%; CAS číslo: 75-28-5; 
EINECS 200857-2; F+ R12 

4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky V místě kontaktu s pokožkou může dojít ke 

střednímu podráždění. Poškozenou pokožku 
oplachujte po dobu 10 minut pod tekoucí 
vodou. V případě, že substance se na 
pokožce stále drží, oplachujte zasažené 
místo déle. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu s očními sliznicemi může dojít 
k jejich podráždění a zčervenání. Zasažené 
oči vyplachujte po dobu 15 minut tekoucí 
vodou. Postiženého převezte do lékařského 
zařízení na vyšetření k odborníkovi.  

 4.3 Při požití Po požití může postižený jedinec trpět 
bolestmi hlavy a celkovou malátností. 
Postiženého jedince co nejdříve převezte 
do zdravotnického zařízení. 

 4.4 Při vdechnutí Po vdechnutí může být zasažený jedinec 
otupělý a psychicky zmatený. Postiženého 
jedince co nejdříve přesuňte na místo, kde 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 140

 

nebude pod vlivem škodlivých látek a 
dbejte přitom na svou bezpečnost a zdraví. 
V případě bezvědomí zkontrolujte, zda 
postižený jedinec dýchá a v případě potřeby 
zahajte umělé dýchání. 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Vodní mlha, suchý chemický prášek nebo 

oxid uhličitý. 
 5.2 Rizika  Extrémně hořlavý. Výpary po smíchání se 

vzduchem vytváří výbušnou směs. 
 5.3 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. Používejte ochranné 
oděvy a zabraňte kontaktu látky s pokožkou 
a očima. 

6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Detailní popis osobních ochranných 

pomůcek viz kapitola 8. 
 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte do odpadních vod nebo 
vodních toků. Při úniku látky nebo jejích 
výparů do ovzduší informujte okolí. 

 6.3 Čištění Rozsypaný produkt posypte suchou zeminou 
nebo pískem a nechte vsáknout. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte pouze v dobře 

větraných prostorech. Nikdy s produktem 
nemanipulujte v uzavřených prostorech. 

 7.2 Skladování Kontejner musí být dokonale zavřený. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 7.3 Vhodné obaly Produkt uchovávejte v originálním obalu. 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Složení  Butylacetát WEL (limit 8 hodinové 
expozice): 100 ppm 
Surová ropa na bázi naftalenu zpracovaná 
pomocí vodíku, lehká; nízký bod varu 
WEL (limit 8 hodinové expozice): 170 ppm 
Propan WEL (limit 8 hodinové expozice): 
1000 ppm 
Butan WEL (limit 8 hodinové expozice): 
1000 ppm 
Isobutan WEL (limit 8 hodinové expozice): 
1000 ppm 

 8.2 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 8.3 Ochrana dýchacích cest Pro případ nouze musí být k dispozici 
dýchací přístroj s uzavřeným oběhem. 

 8.4 Ochrana rukou Používejte nitrilové rukavice. Látka začne 
rukavicemi pronikat za více jak 8 hodin. 

 8.5 Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle. 
 8.6 Ochrana pokožky Používejte ochranné oblečení odolné proti 
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rozpouštědlům. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 9.1 Forma Aerosol 
 9.2 Barva Černá 
 9.3 Zápach Charakteristický zápach 
 9.4 Rychlost odpařování Zanedbatelná 
 9.5 Rozpustitelnost ve vodě Nerozpustitelný 
 9.6 Limity hořlavosti Dolní: 1.4% 
 Horní: 32.0% 
 9.7 Bod vznícení -60°C 
 9.8 Samozápal +510°C 
 9.9 Tlak par 3800 hPa 
 9.10 Poměrná hustota 0,714 g/ml 
 9.11 VOC 604 g/l 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Stabilita Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Přímé sluneční záření, horko. 
 10.3 Nevhodné materiály Okysličovadla 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  

Při hoření vznikají toxické výpary oxidu 
uhličitého / uhelnatého. 

11. Toxikologické informace  
 11.1 Chronická toxicita Při dlouhodobé inhalaci produktu hrozí 

vážné poškození zdraví. 
Při dlouhodobém kontaktu produktu 
s pokožkou hrozí vážné poškození zdraví. 

12. Ekologické informace  
 12.1 Mobilita Velmi těkavá látka. 
 12.2 Životnost a odbouratelnost Neodbouratelné. 
 12.3 Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici. 
 12.4 Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici. 
13. Likvidace  
 13.1 Likvidace D10 spalování 

R3 recyklace/rekultivace kovů a kovových 
směsí 

 13.2 Kód odpadu 150110, 150104 
 13.3 Likvidace obalů Zajistěte sběr použitých obalů 

specializovanou firmou. 
 13.4 Poznámka Pozor na specifické opatření na likvidaci 

odpadu v jednotlivých zemích. 
14. Doprava  
 14.1 ADR/RID UN č.: 1950, ADR třída 2, označení: 2.1, 

klasifikační kód: 5F; označení nákladu: 
AEROSOLY 

 14.2 IMDG/IMO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1, EmS č.: 
F-D, S-U; látka škodlivá pro moře: -- 

 14.3 IATA/ICAO UN č.: 1950, třída 2, označení: 2.1 
15. Regulatorní informace  
 15.1 Symboly Extrémně hořlavý 

Dráždivý 
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 15.2  Výstražné tabulky R12: extrémně hořlavý´ 
R36/38: Dráždí oči a pokožku 
R52/53: Škodlivý pro vodní organismy. 
Vodní prostředí může dlouhodobě poškodit. 
R67: Výpary můžou způsobit ospalost a 
závratě 

  Bezpečnostní tabulky S23: Nevdechujte aerosol. 
S51: Používejte pouze v dobře odvětraných 
prostorech.  

 15.3  Varování Nádoba pod tlakem: nevystavujte přímému 
slunečnímu záření a teplotám vyšším jak 
+50°C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně 
ani po použití. Nevstřikujte do otevřeného 
ohně nebo na rozžhavené plochy. 
Nepoužívejte v blízkosti zápalných zdrojů. 
Při používání nekuřte. Skladujte mimo 
dosah dětí.  

 15.4 Direktiva Seveso II Ano 
 15.5 Míra rizika pro vodstvo 2 Klasifikace dle VwVwS 
 15.6 Direktiva o emisích Položka č.: 5.2.5 Objem m%: 84.5 
 15.7 Poznámka Výše uvedené regulatorní informace jsou 

pouze výčtem základních opatření 
vztahujících se konkrétně na produkt 
obsažený v tomto dokumentu. 
Upozorňujeme uživatele produktu na to, že 
existují další regulatorní opatření. Další 
informace získáte z národního registru 
nebezpečných látek a příslušných norem a 
platné legislativy. 

16. Ostatní informace  
 16.1 Dodatečné informace Klasifikace skladování 2B. 

Omezené množství. 
Tabulka bezpečnostních údajů odpovídá 
požadavkům nařízení č. 1907/2006 

 16.2 Varování použité v části 3 R10: Hořlavý 
R65: Škodlivý: při požití může poškodit plíce 
R67: Výpary můžou způsobit ospalost a 
závratě 
R11: Vysoce hořlavý 
R38: Dráždí pokožku 
R51/53: Škodlivý pro vodní organismy. 
Vodní prostředí může dlouhodobě poškodit. 
R65: Škodlivý: při požití může poškodit plíce 
R48/20: Škodlivý: při dlouhodobém 
vdechování látky může dojít k vážnému 
poškození zdraví 
R62: Možné riziko zhoršení reprodukčních 
schopností 
R41: Riziko vážného zranění očí 
R12: Extrémně hořlavý 

 16.3 Právní doložka Informace uvedené v tomto dokumentu 
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vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. Produkt 
je určen pouze pro průmyslové využití. 

Bezpečnostní list 

Podle směrnice EU 1907/2006 a článku 31, Příloha II směrnice REACH 

Čisticí prostředek pro ultrazvukovou lázeň 

                                                                      Datum poslední revize – 8.1.2010 

Datum posledního tisku – 8. 1. 2010 

1.  Identifikace produktu  
1.1 Obchodní jméno WINIX 7570 čisticí prostředek pro 

ultrazvukovou lázeň 
1.2 Výrobce/dodavatel WINIX GmbH, Německo 

Hans-Böcker-Ring 5 
22851 Norderstedt 
Tel:+49(0)405242031 
Info @winix.de 

1.3 Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 e-mail 
tis.cuni@cesnet.cz 

2. Identifikace rizik  
2.1 Hlavní rizika Tento produkt není rizikový. 
3. Informace o složení  
3.1 Nebezpečné příměsi Alkyldimethylaminoxid <1% 
 3-Butoxypropan-2-ol 1-10% EINECS číslo 225-

878-4; CAS číslo 5131-66-8; [Xi] R38; [Xi] 
R41; [Xi] R36/38 

4.  První pomoc  
 4.1 Zasažení pokožky V místě kontaktu s pokožkou může dojít 

k drobnému podráždění. Poškozenou 
pokožku oplachujte po dobu 10 minut pod 
tekoucí vodou. V případě, že substance se 
na pokožce stále drží, oplachujte zasažené 
místo déle. 

 4.2 Zasažení očí Při kontaktu s očními sliznicemi může dojít 
k jejich podráždění a zčervenání. Zasažené 
oči vyplachujte po dobu 15 minut tekoucí 
vodou. Postiženého převezte do lékařského 
zařízení na vyšetření k odborníkovi. 

 4.3 Při požití Po požití může postižený jedinec trpět 
bolestmi hlavy a celkovou malátností. 
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Postiženého jedince co nejdříve převezte 
do zdravotnického zařízení. 

 4.4 Při vdechnutí Po vdechnutí může být zasažený jedinec 
otupělý a psychicky zmatený. Postiženého 
jedince co nejdříve přesuňte na místo, kde 
nebude pod vlivem škodlivých látek a 
dbejte přitom na svou bezpečnost a zdraví. 
V případě bezvědomí zkontrolujte, zda 
postižený jedinec dýchá a v případě potřeby 
zahajte umělé dýchání. 

5.  Preventivní opatření proti požáru  
 5.1 Hasební prostředky Vodní mlha, suchý chemický prášek nebo 

oxid uhličitý. 
 5.2 Ochrana pro zasahující hasiče Používejte dýchací přístroj s uzavřeným 

oběhem vzduchu. Používejte ochranné 
oděvy a zabraňte kontaktu látky s pokožkou 
a očima. 

6. Opatření pro případ nehody  
 6.1 Osobní ochranné prostředky Detailní popis osobních ochranných 

pomůcek viz kapitola 8. 
 6.2 Opatření na ochranu životního 
 prostředí 

Nevypouštějte do odpadních vod nebo 
vodních toků. Při úniku látky nebo jejích 
výparů do ovzduší informujte okolí. 

 6.3 Čištění Rozsypaný produkt posypte suchou zeminou 
nebo pískem a nechte vsáknout. Poté místo 
důkladně opláchněte velkým množstvím 
vody. 

7. Manipulace a skladování  
 7.1 Manipulace Manipulaci provádějte pouze v dobře 

větraných prostorech. Nikdy s produktem 
nemanipulujte v uzavřených prostorech. 

 7.2 Skladování Kontejner musí být dokonale zavřený. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. 

 7.3 Vhodné obaly Produkt uchovávejte v originálním obalu. 
8. Kontrolní mechanismy při 
 vystavení  působení látky / 
 Osobní ochrana 

 

 8.1 Technická ochranná opatření Při manipulaci s materiálem je nutné 
zajistit dostatečnou ventilaci prostor. 

 8.2 Ochrana dýchacích cest Pro případ nouze musí být k dispozici 
dýchací přístroj s uzavřeným oběhem. 

 8.3 Ochrana rukou Používejte nitrilové rukavice. Látka začne 
rukavicemi pronikat za více jak 8 hodin. 

 8.4 Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle. 
 8.5 Ochrana pokožky Používejte ochranné oblečení a gumové 

doplňky. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 9.1 Forma Kapalina 
 9.2 Barva Špinavě bílá 
 9.3 Zápach Charakteristický zápach 
 9.4 Rychlost odpařování Pomalá 
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 9.5 Rozpustitelnost ve vodě Mísitelný 
 9.6 Bod varu + 100°C 
 9.7 Limity hořlavosti Dolní:  
 Horní:  
 9.8 Bod vznícení ›+100°C 
 9.9 Tlak par < 10 hPa 
 9.10 Poměrná hustota 1,00 g/ml 
 9.11 pH Přibližně 9 g/l 
10. Stabilita a reaktivita  
 10.1 Stabilita Za normálních podmínek je produkt 

stabilní. 
 10.2 Nevhodné podmínky Přímé sluneční záření, horko. 
 10.3 Nevhodné materiály Okysličovadla 
 10.4 Nebezpečné produkty 
 tepelného rozkladu  

Při hoření vznikají toxické výpary oxidu 
uhličitého / uhelnatého. 

11. Toxikologické informace  
 11.1 Nebezpečné složky 3-Butoxypropan-2-ol ORL RAT LD50 5660 

µl/kg; SKN RBT LD50 3100 mg/kg 
 11.2 Chronická toxicita Při dlouhodobé inhalaci produktu hrozí 

vážné poškození zdraví. 
Při dlouhodobém kontaktu produktu 
s pokožkou hrozí vážné poškození zdraví. 

12. Ekologické informace  
 12.1 Mobilita Velmi těkavá látka. 
 12.2 Životnost a odbouratelnost Pouze částečně odbouratelná. 
 12.3 Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici. 
 12.4 Jiné nepříznivé účinky Data nejsou k dispozici. 
13. Likvidace  
 13.1 Likvidace D10 spalování 

R3 recyklace/rekultivace kovů a kovových 
směsí 

 13.2 Kód odpadu 070701, 150104 
 13.3 Likvidace obalů Obalový materiál likvidujte jako běžný 

průmyslový odpad. 
 13.4 Poznámka Pozor na specifické opatření na likvidaci 

odpadu v jednotlivých zemích. 
14. Doprava  
 14.1 ADR/RID -- 
 14.2 IMDG/IMO -- 
 14.3 IATA/ICAO -- 
 14.4 Doplňující informace Ve smyslu regulatorních opatření pro 

dopravu se nejedná o nebezpečnou látku. 
15. Regulatorní informace  
 15.1 Symboly Tento produkt není nebezpečný. 
 15.2  Výstražné tabulky S2: Skladujte mimo dosah dětí. 
 15.3 Direktiva Seveso II Ano 
 15.4 Míra rizika pro vodstvo 1 Klasifikace dle VwVwS 
 15.5 Direktiva o emisích Třída: III, Položka č.: 5.2.5, Množství m%: 0 
 15.6 Poznámka Výše uvedené regulatorní informace jsou 

pouze výčtem základních opatření 



Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

duben-květen 2010     strana č. 146

 

vztahujících se konkrétně na produkt 
obsažený v tomto dokumentu. 
Upozorňujeme uživatele produktu na to, že 
existují další regulatorní opatření. Další 
informace získáte z národního registru 
nebezpečných látek a příslušných norem a 
platné legislativy. 

16. Ostatní informace  
 16.1 Varování použité v části 3 R38: Dráždí pokožku 

R41: Nebezpečí poškození očí/zraku. 
R36/38: Dráždí oči a pokožku. 

 16.2 Další informace Bezpečnostní materiálový list zpracován 
v souladu s nařízením EU č. 1907/2006 

 16.3 Právní doložka Informace uvedené v tomto dokumentu 
vycházejí z informací dostupných v tuto 
chvíli a popisují produkt z hlediska 
bezpečnostních požadavků. Tato tabulka 
bezpečnostních údajů v žádném případě 
neslouží jako záruka vlastností produktu 
jako takového. Informace uvedené v tomto 
dokumentu nejsou právně závazné. 
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