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 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 
Informácie o produkte 
 
Názov produktu:   HYDROGEL 
Použitie:      Pomocná pôdna látka 
Firma:      Falconry s.r.o. 
        Rušná 10 
        747 11 Kozmice 
Tel.č.       ++420 724 206 298 
Email:      adresa kontaktnej osoby: 
        falconry@quick.cz 
        
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
V kontaktu s vodou či vlhkosťou je rozsypaný produkt na povrchu extrémne klzký. Udržiavajte 
mimo dosahu detí. 
 
3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH 
Chemické vlastnosti: 
Popis:   Kyselina polyakrylová - Draselná soľ, s priečnou väzbou  
CAS-No.  25608-12-2 
EINECS:  Polymér  
 
Pre celý text relevantných R-viet - viď oddiel 16. 
Obmedzenie pre prípad kontaktu s látkou na pracovisku - viď oddiel 8. 
 
4. OPATRENIE PRI PRVEJ POMOCI 
V prípade kontaktu s očami:  Dlho premývajte vodou - v prípade  ťažkostí vyhľadajte lekársku  

pomoc. 
V prípade kontaktu s pokožkou: Omyte vodou a mydlom. Vyzliečte si kontaminovaný odev. 
V prípade zhltnutia:     V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
Špecifické riziká v prípade hasenia požiaru:  V prípade požiaru oxid uhoľnatý, oxidy dusíku 
Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov:  Bez požiadaviek.  
Vhodné hasiace prostriedky:       Vodná hmla, pena, oxid uhličitý, suchý prášok 
 
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
Bezpečnostné opatrenia:   V kontaktu s vodou či vlhkosťou je rozsypaný produkt na povrchu  

extrémne klzký.  
Ekologické opatrenia:    Zoberte a spláchnite malé zvyšky množstvom vody do kanalizácie 

pre následnú úpravu odpadovej vody. 
 
7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
Manipulácia 
Bezpečná manipulácia:   V prípade prekročenia limitu a tvorby prachu (viď oddiel 8) použite  

respiračné ochranné pomôcky. Zaistite na pracovisku dostatočné 
vetranie. 

Ochrana pred požiarom a výbuchom: Vyhnite sa tvorbe prachu. 
Produkt sám o sebe nie je zápalný, ale jemný prach môže vo 
vzduchu tvoriť výbušné zmesi. 

Skladovanie 
Požiadavky na skladovacie priestory a kontajnery: Skladujte v suchu. 



 

 

 
8. KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 
Zložky s kontrolnými parametrami pracoviska 
Základ:         MAK 
Hodnota:        0,05 mg/m3 / A Kat. 4  
Poznámka:         Asociácia EDANA odporúča na základe dvojročnej inhalačnej  

štúdie (viď oddiel 11) NOEL limit na pracovisku 0,05 mg/m2 
u dýchateľného prachu veľmi absorpčných polymérov (veľkosť 
častí pod 10 mikrónov). 
  

Osobné ochranné pomôcky 
Ochrana dýchacích ciest:   Používajte ochranné pomôcky ak je prekročený limit (vid oddiel 8)  

a tvorí sa prach. Dostatočne vetrajte pracovisko. 
Ochrana rúk:       Poznámka: nevzťahuje sa. 
Ochrana očí:       Ochranné okuliare   
Hygienické opatrenia:    Zaveďte rozumné bezpečnostné opatrenia a udržiavajte čistotu. 
 
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Forma: prášok, kryštál 

Farba: biela 

Zápach: bez zápachu 

 
Ďalšie údaje 

 

Teplota topenia: nevzťahuje sa 

Varí pri: nevzťahuje sa 

Bod vznietenia: nevzťahuje sa 

Teplota vzplanutia: neurčená 

Tlak pary: < 20hPa pri 20°C 

Hustota: 0,7 g/m3 

Objemová hmotnosť: ~650,0 kg/m3 

Rozpustnosť vo vode: pri 20 °C v podstate nerozpustný 

pH ~7,7 pri 1,0 g/l 

Viskozita, dynamická: pri 20°C  
nevzťahuje sa  

 
10. STABILITA A REAKTIVITA 
Tepelný rozklad:      > 200°C 

Stabilný za obvyklých aplikačných podmienok. 
 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
Akútna ústna toxicita:    LD50 krysa 

Dávka: > 5.000,0 mg/kg 
Metóda: OECD 401 
Limitný test 

 
Akútna kožná toxicita:    LD50 krysa 

Dávka: > 2.000,0 mg/kg 
Metóda: OECD 402 
Limitný test 

 
Podráždenie kože:     králik 

Metóda: OECD 404 
nedráždi kožu 

 
Podráždenie očí:      králik  



 

 

Metóda: OECD 405 
Veľmi malá dráždivosť, časticový efekt 

 
Senzibilizácia:       morča 

Metóda: OECD 406 
bez senzibilizácie 

 
Toxicita po opakovaných dávkach: Chronická (dvojročná) inhalácia štúdia na krysách, prevádzaná  

s mikromletým prachom veľmi absorpčného polyméru (za účelom 
výroby plne dýchateľných častíc), mala za následok nešpecifické 
zápalové reakcie v pľúcach, ktoré u niektorých zvierat, ktoré boli 
vystavené najvyšším koncentráciám, spôsobili tvorbu tumorov (viď 
monitoring pracoviska/ochranné pomôcky v oddiele 8). Bez 
chronických zápalov sa tumory nedajú očakávať. Štúdie 
vyprodukoval definíciu NOEL 0,05 mg/m3 u mikromletého prachu 
veľmi absorpčného polyméru.  

 
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
Eliminácia (odolnosť a odbúrateľnosť)   
 
Biodegradabilita:      Výsledok: Za aeróbnych podmienok sa odbúrava pomaly.  
Ciliárna toxicita:       Tetrahymena pyriformis 

EC50> 6000mg/l 
Doba vystavenia: 24h 

Bakteriálna toxicita:      Ps.putida 
EC50> 6000mg/l 
Doba vystavenia: 24h 
Metóda: DEV L 8 

Rybacia toxicita:       Leuciscus idus 
EC50> 5500mg/l 
Doba vystavenia: 96h 
Metóda: OECD 203  

Rybacia toxicita:       Danio rerio  
LC50> 4000mg/l 
Doba vystavenia: 96h 
Metóda: OECD 203  

 
Ďalšie informácie:     Údaje v sekcii 11 a 12 boli určené na zrovnateľnom produkte  

v Laboratóriách pre toxikológiu a ekológiu, Nemecko.  
 
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
Produkt:         Zneškodňujte s ohľadom na miestne právne predpisy,  

napr. vo vhodnej spaľovni. 
Kontaminovaný obal:    Nepoškodený obal je možné ďalej po riadnom vyčistení použiť. 
 
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 
Pozemná doprava 
ADR: 
bezpečný tovar 
RID 
bezpečný tovar 
Námorná doprava 
IMDG 
bezpečný tovar 
Letecká doprava 



 

 

ICAO/IATA 
bezpečný tovar 
 
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
etikety podľa smerníc EEC 
 
Všeobecné:       nepodlieha povinnému značeniu 
 
16. INÉ INFORMÁCIE 
Reziduálne monoméry:    Kyselina akrylová < 600 ppm 
 
Kontaktná osoba: 
 
Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sú podľa našich vedomostí, informácií 
a presvedčenia dátumu zverejnenia pravdivé. Tieto informácie majú slúžiť len ako rady pre 
bezpečné zaobchádzanie, používanie, spracovanie, skladovanie, dopravu, zneškodňovanie 
a odber, ale neznamenajú záruky alebo špecifikáciu kvality. Vzťahujú sa iba k tu bližšie určenému 
materiálu a nemusia sa na tento materiál vzťahovať v kombinácii s inými materiálmi či pri iných 
procesoch, ak nie je v textu uvedené inak. 
 


