
Bezpečné používání 
chemikálií

V těžebním sektoru



Chemikálie v našem životě
Před použitím chemických látek si přečtěte štítek

Tyto symboly s oranžovými piktogramy 
zcela zmizely z produktů uvedených na trh 

v EU od června 2017

Tyto symboly prohlašují, že látka nebo 
směs je nebezpečná 



Produkt může:

• Být zdraví škodlivý při požití / 
vdechování / kontaktu s pokožkou

• Dráždit pokožku

• Dráždit oči 

• Způsobovat podráždění dýchacích cest

• Způsobovat ospalost nebo závratě

• Způsobovat alergickou kožní reakci

Výrobek patří k výbušninám

Není to popcorn BUĎ OPATRNÝ

Výrobek je hořlavý 

NEKUŘTE

Nepropichujte ani nespalujte ani 
po použití (pro aerosoly) 

Výrobek je okysličovadlo

Může způsobit nebo zesílit požár

Udržujte stranou od oděvů a 
hořlavých materiálů

Obsahuje plyn pod tlakem

Nebezpečný, pokud je vystaven 
ohni

Tento symbol lze také použít pro 
chlazený zkapalněný plyn

Zacházejte s opatrností, může být 
smrtelný

PŘED POUŽITÍM ŽÁDEJTE POKYNY

Vážné zdravotní riziko

PŘED POUŽITÍM ŽÁDEJTE POKYNY

Nebezpečný pro vodní prostředí

CLP
SYMBOLY

Nebezpečí
Piktogramy



Přečtěte si 
preventivní 

opatření
Přečtěte si prohlášení 

o odpovědi

Štítky a bezpečnostní listy (SDS)
Před použitím chemických látek si přečtěte štítek

Výstražný 
symbol 

nebezpečnosti

Signální slovo
Prohlášení o 

nebezpečnosti

• Zkontrolujte bezpečnostní list, kde najdete podrobnosti 
o bezpečném použití

• Požádejte o bezpečnostní list, který je zveřejněný po roce 2015

• Mějte na paměti:

• Osobní ochranné vybavení, které potřebujete

• Jak je tento produkt skladován a jak se s ním manipuluje?

• Jaká opatření první pomoci musíte podniknout?

• Jaký je postup v případě náhodného úniku?

• Kterým podmínkám se musíte vyhnout? (např. NEMÍCHEJTE)

• Jak je zlikvidovat po použití

Zdroj: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling

https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling


Nepracuji v 
laboratoři, proč 

bych měl vědět o 
chemikáliích?

Viděli jste tyto 
produkty na svém 

pracovišti?

Ano

Takže pracujete s 
chemikáliemi!



Znáte tyto postupy?

Zdroj: http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm

http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm


Znáte tyto postupy?

Zachyťte únik (piliny, 
křemelina (diatomit), písek, 

univerzální pojivo)

Při likvidaci zvažte příslušné 
národní nebo regionální 

předpisy

Únik z nádoby • Dekontaminace 
nebezpečného kontejneru 

• Zevnitř i zvnějšku se čistí 
saponátem a vodou

• Vysoce kontaminovaná voda 
z oplachování by měla být 
uložena k likvidaci s jiným 
nebezpečným odpadem



Individuální ochranná opatření

Ochranné rukavice proti 
chemikáliím

Ochranné brýle

Ochrana dýchacích cest

Ochranný 
oděv

Obuv chránící proti 
chemikáliím

Nezapomeň
Podívejte se na 

modrou Povinné 
značky

Zdroj: http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm

http://www.fao.org/3/v8966e/V8966e05.htm


Barva
potrubí



Proč barevně
označovat potrubí?

• Usnadní identifikaci

• Bez správného barevného kódování je 
extrémně obtížné identifikovat přepravovanou 
kapalinu

• Barevné kódování zvyšuje bezpečnost

• Vždy se zeptejte, co potrubí obsahuje



Normy barevného značení potrubí

ASMEA A13.1: Schéma identifikace potrubního 
systému

Tekutina Příklad barvy a 
písmene

Kapaliny pro hašení ohně PŘÍKLAD

Toxické a korozivní kapaliny PŘÍKLAD

Hořlavý a oxidující PŘÍKLAD

Výbušné kapaliny PŘÍKLAD

Pitná, chladicí, voda pro 
boiler a další voda

PŘÍKLAD

Stlačený vzduch PŘÍKLAD

Definuje uživatel PŘÍKLAD

Definuje uživatel PŘÍKLAD

Definuje uživatel PŘÍKLAD

Definuje uživatel PŘÍKLAD

BS 1710 Specifikace a identifikace potrubí a služeb

Obsah Barevný příklad

Voda

Pára

Oleje / Hořlavé kapaliny

Plyny (plynná nebo kapalná fáze) 
(kromě vzduchu)

Kyseliny / Zásady

Vzduch

Odpadní vody

Elektrické sítě / Ventilace

Bezpečnostní barva Barevný příklad

Oheň

Voda z veřejného zdroje

Voda z jakéhokoli jiného zdroje

Varování



Použijte 
pokyny a 
návody 

poskytnuté 
výrobcem 
chemikálií

Věnujte 
pozornost 

piktogramům

Příklad obsahu štítku:

Identifikátor

Výstražné

symboly

Dodavatel

Nepovinná 
doplňková informace Jmenovitý objem

Pokyny pro 
bezpečné 
zacházení

Signální 
slovo

Popisy 
rizik



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


