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RIZIKA PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

IVETA ONDREJKOVIČOVÁ V Slovenskej republike zatial platí Nariadenie vlády SR
č. 83/1992 Zb., ktorým sa mění a dopíňa Nariadenie vlády
Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o je-

Katedra anorganické] chemie, Chemickotechnologická doch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu v znění
fakulta, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb4. Podlá tohoto na-
812 37 Bratislava, Slovenská republika riadenia sa jedy a zdraviu škodlivé látky rozdel'ujú len na

zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy, připadne žieraviny.
Došlo dňa 9.IX. 1996 V Slovenskej republike platí medzinárodná Dohoda

o přidružení SR k Európskej unii (Asociačná dohoda
z 1. februára 1995). Uvedená dohoda je jedným z krokov

Úvod smerujúcich k dosiahnutiu dlhodobého strategického
ciel'a SR stať sa plnoprávným členom EÚ. Obdobie
přípravy vstupu asociovaných krajin do EU je náročný

V chemickom laboratóriu je zdravie člověka vystavené proces, ktorý je možné ul'ahčiť infromovamm širokej che-
viacerým zdrojom nebezpečenstva, ako je pósobenie che- mickej veřejnosti o spósoboch označovania jednotlivých
mikálií, možnosť vzniku úrazov, připadne inak nebezpečné chemických látok symbolmi upozorňujúcimi na ich ne-
situácie. Základným zdrojom nebezpečenstva sú chemi- bezpečné vlastnosti (R-vety) a na ich bezpečné používáme
kálie. Nebezpečenstvo úrazu a poškodenie zdravia che- (S-vety).
mikáliami móžeme takmer vylúčiť, ak ho vopred poznáme
a dodržujeme všetky bezpečnostně opatrenia. V případe, že

nepoznáme ich účinky na 1'udský organizmus, musíme s ni- Práca S R- a S-vetami
mi zaobchádzať ako so škodlivými látkami. Mnohé che-
mické látky sú označené symbolmi, ktoré vyjadrujú, aké
rizika sa móžu vyskytnut' pri práci s nimi a ako sa před nimi V menších laboratóriách, v ktorých sa používá ob-
chrániť. Podlá legislativy Európskej unie1 saoznačujú jed- medzený počet chemikálií, je najvhodnejšie, ak zodpo-
notlivé rizika ako R-vety (Risk phrases) a požadované bez- vědný pracovník vypracuje zoznam chemických látok po-
pečnostné opatrenia ako S-vety (Safety phrases) s oficiálně užívaných v laboratóriu a každej látke přiřadí příslušné R-
priradeným číselným kódom. Tieto informácie je možné a S-vety podl'a niektorého z uvedených katalógov. Týmto
nájsťnapr. v katalógoch chemikálií firmy Aldrich2, Fluka3, spósobom vypracované zoznamy třeba umiestniť na do-
Merck a Riedel deHaen, kde sú uvedené spolu s ostatnými stupnom mieste alebo vy vesiť na nástěnku v laboratóriu. Vo
údajmi pri jednotlivých chemických látkách. Jedinou ne- velkých laboratóriách, v ktorých sa používá vačší počet
výhodou je, že všetky informácie o chemikáliach v týchto chemikálií (například v študentských laboratóriách) je
katalógoch sú uvádzané v anglickom alebo nemeckom ja- vhodné mať k dispozícii niektorý z katalógov chemikálií,
zyku. Katalogy chemikálií firmy Sigma sice vychádzajú v ktorom sú uvedené rizika a bezpečnostně opatrenia pri
v českom jazyku, avšak v nich chýbajú údaje týkajúce sa práci s jednotlivými chemikáliami. Před začiatkom práce
rizik a bezpečnostných opatření pri práci s chemikáliami (R- v laboratóriu je každý pracovník povinný vyhfadať pre
a S-vety). Dóležité bezpečnostně informácie sa uvádzajú aj všetky chemikálie, s ktorými príde do styku, příslušné R-
na nálepkách obalov chemických látok v podobě obrázko- a S-vety, oboznámiť sa s nimi a vykonať požadované bez-
vých symbolov - piktogramov. Piktogramy poskytujú pečnostné opatrenia.

rychle informácie o tom, či daná látka je hořlavina, výbuš- Zoznam chemikálií používaných v 1'ubovolnom labo-
nina, oxidačně činidlo, jed, zdraviu škodlivá látka, žieravi- ratóriu móžeme zostaviť podl'a nasledujúceho vzoru
na, dráždivá látka alebo nebezpečná pre životné prostredie. (tabul'ka I).
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Tabulka I
Rizika pri práci s vybranými chemikáliami a příslušné
bezpečnostně pokyny

Chemická látka R- a S-vety

Aceton R: 11
CH3COCH3 S: 9-16-23-33
Etanol R: 11
C2H5OH S:7-16
Hydrogensíran sodný R: 34-37
NaHSO4 S: 22-28
Hydroxid draselný R: 35
KOH S: 26-37/39
Hydroxid sodný R: 35
NaOH S: 2-26-27-37/39
Chlór R: 23-36/37/38
Cl2 S: 7/9-45
Chlorečnan draselný R: 9-8-20/22
KCIO3 S: 13-16-27
Chlorid vápenatý R: 36
CaCb S: 22-24
Chloroform R: 22-38-40-48/20/22
CHCI3 S: 36/37
Jodid ciničitý R: 34-20/21/22-42/43-40
Snl4 S: 26-28-36/37/39-22
Kyselina dusičná R: 35
HNO3, wa = 65 % S: 2-23-26-27
Kyselina chlorovodíková R: 34-37
HC1, w = 36 % S: 2-26
Kyselina octová R: 10-35
CH3COOH, w = 98 % S: 2-23-26
Kyselina sírová R: 36/38
H2SO4, w = 9 8 % S: 2-26-30
Manganistan draselný R: 8-34-23/24/25
KMnO4 S: 17-45-26-36/37/39
Oxid manganičitý R: 20/22
MnO2 S: 25
Oxid meďnatý R: 20/22-36/37/38
CuO S: 26-36
Oxid olovnatý R: 20/22-33
PbO S: 13-20/21
Pentahydrát tiosíranu
sodného R: 36/38
Na2S2O3.5H2O S: 26-37/39
Vodík R: 12
H 2 S: 9-16-33

a w - hmotnostný zlomok

Označenie jednotlivých rizik (R-vety)

Rl Látka je v suchom stave explozívna
R2 Vplyvom úderu, trenia, ohňa alebo iných zápalných

zdroj o v móže nastat' výbuch
R3 Vplyvom úderu, trenia, ohňa alebo iných zápalných

zdrojov je mimoriadne vďké nebezpečie výbuchu
R4 Vytvára obzvlášť explozivně zlúčeniny kovov
R5 Pri zahriatí móže nastať výbuch
R6 Na vzduchu i bez přístupu vzduchu móže nastať výbuch
R7 Móže zapříčinit' požiar
R8 Nebezpečie ohňa pri styku s hořlavými látkami
R9 Nebezpečie výbuchu pri zmiešaní s hořlavými látkami
R10 Zápalná látka (hořlavina)
Rl 1 Lahko zápalná látka
R12 Vysoko zápalná látka
R13 Vysoko zápalný kvapalný plyn
R14 Reaguje prudko s vodou
R15 Reaguje s vodou za vývinu 1'ahko zápalného plynu
R16 Výbušný po zmiešaní s oxidačnými činidlami
R17 Na vzduchu samozápalné
R18 Pri používaní móže vzniknúť zápalná/výbušná zmes

pár so vzduchom
R19 Móže tvoriť výbušné peroxidy
R20 Poškodzuje zdravie pri vdýchnutí
R21 Zdraviu škodlivé pri styku s pokožkou
R22 Zdraviu škodlivé pri požití
R23 Jedovaté pri vdýchnutí
R24 Jedovaté pri styku s pokožkou
R25 Jedovaté pri požiťí
R26 Vel'mi jedovaté pri vdýchnutí
R27 Vrfmi jedovaté pri styku s pokožkou
R28 Velmi jedovaté pri požití
R29 Pri styku s vodou sa vyvíjajú jedovaté plyny
R30 Pri používaní sa móže l'ahko vznietiť
R31 Pri styku s kyselinami sa vyvíjajú jedovaté plyny
R32 Pri styku s kyselinami sa vyvíjajú velmi jedovaté plyny
R33 Nebezpečie kumulatívnych účinkov
R34 Zapříčiňuje poleptanie
R35 Zapříčiňuje ťažké poleptanie
R36 Dráždi oči
R37 Dráždi dýchacie orgány
R38 Dráždi pokožku
R39 Vážné nebezpečenstvo nevratných poškodení (trva-

lých následkov)
R40 Možné riziko nevratných poškodení
R41 Nebezpečenstvo vážného poškodenia očí
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R42 Móže spósobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí R26/28 Velmi jedovaté pri nadýchnutí a požití
R43 Móže spósobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R27/28 Velmi jedovaté v styku s pokožkou a požití
R44 Nebezpečensvo výbuchu pri zohriati v uzavretej nádobě R36/37 Dráždi oči a dýchacie orgány
R45 Móže vyvolat' rakovinu R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku
R46 Móže zapříčinit' dědičné poškodenie R36/38 Dráždi oči a pokožku
R47 Móže zapříčinit' vrodené defekty R37/38 Dráždi dýchacie orgány a pokožku
R48 Pri dlhšom pósobení móže zapříčinit' vážné poško- R39/23 Jedovaté; pri vdychovaní je nebezpečie vzniku

denie zdravia vel'mi vážných nevratných poškodení
R49 Móže vyvolat' rakovinu pri vdýchnutí R39/23/24 Jedovaté; pri vdychovaní a v styku s pokožkou
R50 Velmi toxické pre vodné organizmy je nebezpečie vzniku velmi vážných nevratných poš-
R51 Jedovaté pre vodné organizmy kodení
R52 Škodlivé pre vodné organizmy R39/23/24/25 Jedovaté; pri vdychovaní, v styku s pokož-
R53 Móže spósobiť dlhotrvajúce nepriaznivé účinky vo kou a pri požití je nebezpečie vzniku velmi vážných

vodnom prostředí nevratných poškodení
R54 Jedovaté pre rastliny R39/23/25 Jedovaté; pri vdychovaní a pri požití je ne-
R55 Jedovaté pre živočichy bezpečie vzniku vel'mi vážných nevratných poškodení
R56 Jedovaté pre pódne organizmy R39/24 Jedovaté; v styku s pokožkou je nebezpečie vzniku
R57 Jedovaté pre včely velmi vážných nevratných poškodení
R58 Móže spósobiť dlhotrvajúce nepriaznivé účinky na R39/24/25 Jedovaté; v styku s pokožkou a pri požití je

životné prostredie nebezpečie vzniku velmi vážných nevratných poškodení
R59 Nebezpečné pre ozónovú vrstvu R39/25 Jedovaté; pri požití je nebezpečie vzniku velmi
R60 Móže poškodiť plodnosť vážných nevratných poškodení
R61 Móže poškodiť nenarodené dieťa R39/26 Velmi jedovaté; pri vdychovaní je nebezpečie vzni-
R62 Možnost' nebezpečia poškodenia plodnosti ku velmi vážných nevratných poškodení
R63 Možnost' nebezpečia poškodenia nenarodeného dieťaťa R39/26/27 Vel'mi jedovaté; pri vdychovaní a v styku s po-
R64 Móže spósobiť škody kojeným deťom kožkou je nebezpečie vzniku velmi vážných nevratných

poškodení
R39/26/27/28 Velmi jedovaté; pri vdychovaní, v styku

Kombinácie jednotlivých rizik s pokožkou a pri požití je nebezpečie vzniku velmi
vážných nevratných poškodení

R14/15 Reaguje prudko s vodou za uvolnovania 1'ahko R39/26/28 Velmi jedovaté; pri vdychovaní a pri požití je
zápalných plynov nebezpečie vzniku velmi vážných nevratných poškodení

R15/29 Reaguje s vodou za uvolnovania jedovatých a l'ah- R39/27 Velmi jedovaté; v styku s pokožkou je nebezpečie
ko zápalných plynov vzniku velmi vážných nevratných poškodení

R20/21 Zdraviu škodlivé pri vdýchnutí a pri styku s pokož- R39/27/28 Velmi jedovaté; v styku s pokožkou a pri požití je
ĵ ou nebezpečie vzniku velmi vážných nevratných poškodení

R20/21/22 Zdraviu škodlivé pri vdýchnutí, v styku s pokož- R39/28 Velmi jedovaté; pri požiťí je nebezpečie vzniku
kou a pri požití velmi vážných nevratných poškodení

R20/22 Zdraviu škodlivé pri vdýchnutí a požití R40/20 Zdraviu škodlivé; pri vdychovaní je možné riziko
R21/22 Zdraviu škodlivé pri styku s pokožkou a pri požití vzniku nevratných poškodení
R23/24 Jedovaté pri vdýchnutí a v styku s pokožkou R40/20/21 Zdraviu škodlivé; pri vdychovaní a v styku
R23/24/25 Jedovaté pri vdýchnutí, v styku s pokožkou a pri s pokožkou je možné riziko vzniku nevratných poško-

požití d e n í

R23/25 Jedovaté pri vdýchnutí a požití R40/20/21/22 Zdraviu škodlivé; pri vdychovaní, v styku
R24/25 Jedovaté pri styku s pokožkou a požití s pokožkou a pri požití je možné riziko vzniku nevrat-
R26/27 Velmi jedovaté pri vdýchnutí a styku s pokožkou n ý c h poškodení
R26/27/28 Velmi jedovaté pri vdýchnutí, v styku s pokož- R40/20/22 Zdraviu škodlivé; pri vdychovaní a pri požití je

kou a pri požití možné riziko vzniku nevratných poškodení
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R40/21 Zdraviu škodlivé; v styku s pokožkou je možné Označenie požadovaných bezpečnostných
riziko vzniku nevratných poškodení ODatrení ÍS-vetv)

R40/21/22 Zdraviu škodlivé; v styku s pokožkou a pri požití
je možné riziko vzniku nevratných poškodení

R40/22 Zdraviu škodlivé; pri požití je možné riziko vzniku S 1 Uschovat' v uzavretej nádobě
nevratných poškodení S 2 Nesmie sa dostať do rúk deťom

R42/43 Móže spósobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri S 3 Uschovat' v chlade
kontakte s pokožkou S 4 Nedržať v obytných priestoroch

R48/20 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom vdychovaní S5Obsahuschovaťpod...(vhodnúkvapalinuurčívýrobca)
móže zapríčiniť vážné poškodenie zdravia S6 Uschovať v atmosféře inertného plynu, ktorý určí

R48/20/21 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom vdycho- výrobca
vání a styku s pokožkou móže zapríčiniť vážné poško- S 7 Nádobu hermeticky uzavrieť
denie zdravia S 8 Nádobu držať v suchu

R48/20/21/22 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom vdy- S 9 Nádobu držať na dobré vetranom mieste
chovaní, styku s pokožkou a pri požití móže zapríčiniť S 12 Nádobu neuzatvárať vzduchotěsné
vážné poškodenie zdravia S 13 Nedržať v blízkosti potravin, nápojov a krmiv pre

R48/20/22 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom vdycho- zvieratá
vání, a pri požití móže zapríčiniť vážné poškodenie S 14 Držať v bezpečnej vzdialenosti od ... (nevhodné látky
zdravia určí výrobca)

R48/21 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom styku s pokož- S 15 Chrániť před teplom
kou móže zapríčiniť vážné poškodenie zdravia S 16 Chrániť před zdrojom ohňa - nefajčiť

R48/21/22 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom styku s po- S 17 Držať oddělené od horl'avých látok
kožkou a pri požití móže zapríčiniť vážné poškodenie S 18 Nádobu opatrné otvárať a manipulovat' s ňou
zdravia S 20 Pri práci nejesť a nepiť

R48/22 Zdraviu škodlivé; pri dlhodobejšom požívaní móže S 21 Pri práci nefajčiť
zapríčiniť vážné poškodenie zdravia S 22 Nevdychovať prach

R48/23 Jedovaté; pri dlhodobejšom vdychovaní móže za- S 23 Nevdychovať plyn/dym/výpary/aerosoly (jednotlivé
přičinit' vážné poškodenie zdravia označenia určí výrobca)

R48/23/24 Jedovaté; pri dlhodobejšom vdychovaní a styku S 24 Chrániť pokožku před stykom s látkou
s pokožkou móže zapríčiniť vážné poškodenie zdravia S 25 Chrániť oči před stykom s látkou

R48/23/24/25 Jedovaté; pri dlhodobejšom vdychovaní, sty- S 26 Oči po kontakte s látkou dokladné vypláchnut' vodou
ku s pokožkou a požívaní móže zapríčiniť vážné poško- a vyMadať lekára
denie zdravia S 27 Znečištěné a poliate oblečenie okamžité vyzliecť

R48/23/25 Jedovaté; pri dlhodobejšom vdychovaní a po- S 28 Pri styku s pokožkou okamžité umyť postihnuté miesto
žívaní móže zapríčiniť vážné poškodenie zdravia s vel'kým množstvom ... (určí výrobca)

R48/24 Jedovaté; pri dlhodobejšom styku s pokožkou móže S 29 Nevypúšťat do kanalizácie
zapríčiniť vážné poškodenie zdravia S 30 Nikdy nepridávať vodu k tejto látke

R48/24/25 Jedovaté; pri dlhodobejšom styku s pokožkou S 33 Urobit' opatrenia voči pósobeniu elektrostatického
a požívaní móže zapríčiniť vážné poškodenie zdravia náboja

R48/25 Jedovaté; pri dlhodobejšom požívaní móže za- S 34 Chrániť před úderom a třením
príčiniť vážné poškodenie zdravia S 35 Odpady a splašky musia byť bezpečné odstraněné

R50/53 Velmi jedovaté pre vodné organizmy, móže spóso- S 36 Pri práci třeba mať oblečený vhodný ochranný oděv
biť dlhotrvajúce nepriaznivé účinky vo vodnom pro- S 37 Používat'vhodné ochranné rukavice
středí S 38 Pri nedostatočnom větraní použit' vhodné zariadenie

R51/53 Jedovaté pre vodné organizmy, móže spósobiť na dýchanie.
dlhotrvajúce nepriaznivé účinky vo vodnom prostředí S 39 Použit' ochranné okuliare/ochranný štít

R52/53 Škodlivé pre vodné organizmy, móže spósobiť S 40 Dlážku a všetky předměty znečištěné s týmto ma-
dlhotrvajúce nepriaznivé účinky vo vodnom prostředí teriálom očistit' s ... (určí výrobca)



S 41 V případe požiaru / alebo výbuchu nevdychovať dýmy S 3/7 Uschovávat' v dobré uzavretej nádobě na chladnom
a výpary mieste

S 42 Pri dýmeni a rozstrekovaní nasadit' vhodné zariadenie S 3/7/9 Uschovávat' na chladnom a dobré vetranom mieste
na dýchanie (typ určí výrobca) v tesne uzavretej nádobě

S 43 Na hasenie použit' hasiaci přístroj určený výrobcom; S 3/9 Uschovávat' na chladnom a dobré vetranom mieste
zvlášť dbajte na upozornenie „Nehasiť vodou" S 3/9/14 Uschovávať na chladnom a dobré vetranom mieste

S 44 Pri nevolnosti vyhl'adajte lekársku pomoc (podlá mimo dosah
možnosti ukažte označenie na nádobě) S 3/9/14/49 Uschovávať iba v póvodnom balení na chlad-

S 45 Pri úraze alebo nevolnosti okamžité zavolajte lekára nom a dobré vetranom mieste mimo dosah ... (materiál,
(podl'a možnosti ukažte označenie na nádobě) s ktorým nesmie byť v kontakte, určí výrobca)

S 46 Po požití okamžité vyhl'adajte lekársku pomoc a ukaž- S 3/9/49 Uschovávať iba v póvodnom balení na chladnom
te tuto nádobu alebo nálepku a dobré vetranom mieste

S 47 Neuschovávať pri teplotě nad ...°C (podl'a doporučenia S 3/14 Uschovávať na chladnom mieste mino dosah ...
výrobců) (materiál, s ktorým nesmie byť v kontakte, určí výrobca)

S 48 Udržovať vlhké pomocou ... (vhodný prostriedok určí S 7/8 Uschovávať v tesne uzavretých nádobách a v suchu
výrobca) S 7/9 Uschovávať v tesne uzavretých nádobách a na dobré

S 49 Uschovávať iba v póvodnom balení vetranom mieste
S 50 Nerniešať s ... (látky určí výrobca) S7/47 Uschovávať v tesne uzavretých nádobách a pri te-
S 51 Používat' iba v dobré větraných priestoroch plote neprevyšujúcu ...°C (podlá doporučenia výrobců)
S 52 Neodporúča sa používat' vel'koplošne v obytných S 20/21 Pri práci nejesť, nepit' a nefajčiť

priestoroch S 24/25 Chránit' pokožku a oči před stykom s látkou
S 53 Chrániť před poveternostnými účinkami - před po- S 29/56 Nevypúšťať do kanalizácie. Tento materiál a jeho

užitím si obstarajte speciálně inštrukcie obal sa likviduje na zberných miestach pre nebezpečný
S 54 Před vypuštěním do odpadových vod si zaobstarajte alebo špeciálny odpad

povolenie od autorizovaného dozoru nad znečisťova- S 36/37 Pri práci třeba mať vhodné ochranné rukavice
ním prostredia a oděv

S 55 Před vypuštěním do kanalizácie alebo vodného pro- S 36/37/39 Pri práci třeba mať vhodný ochranný oděv,
stredia spracujte pomocou najlepších dostupných technik rukavice a ochranné okuliare/štít

S56 Tento materiál a jeho obal sa likviduje na zberných S 36/39 Pri práci třeba mať vhodný ochranný oděv a och-
miestach pre nebezpečný alebo špeciálny odpad ranné okuliare/ štít

S 57 Použité vhodnú nádobu na ochranu před znečištěním S 37/39 Pri práci třeba mať vhodné ochranné rukavice,
prostredia ochranné okuliare/štít

S 58 Likvidujte ako nebezpečný odpad S 47/49 Uschovávať iba v póvodnom balení pri teplotě
S 59 Obraťte sa na výrobců alebo dodávatďa kvóli infor- nepresahujúcej ... °C (podl'a doporučenia výrobců)

mácii o recyklovaní
S 60 Tento materiál a jeho obal musí byť zlikvidovaný ako

nebezpečný odpad Zaver
S 61 Chraňte před uvolněním do prostredia. Riaďte sa podlá

špeciálnych inštrukcií alebo bezpečnostných pokynov Vedieť pracovat' s uvedenými bezpečnostnými infor-
S 62 Po požití nevyvolávajte zvracanie, vyhladajte okam- máciami je dóležité nielen pre chemikov, ale aj pre všet-

žite lekársku pomoc a ukažte obal alebo nálepku kých študentov, ktorí chcú študovat' na univerzitách a vy-
sokých školách štátov Európskej unie. V týchto krajinách
sa na všetkých chemických pracoviskách musia dodržiavať

Kombinácie požadovaných bezpečnostných uvedené pokyny.
opatření Taktiež na medzinárodných chemických súťažiach, ako

je Medzinárodná chemická olympiáda a Grand Prix Chi-
mique, sú súťažiaci povinní oboznámiť sa s účinkami jed-

S 1/2 Uschovávať uzamknuté a mimo dosahu dětí notlivých chemikálií na 1'udský organizmus a příslušnými
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bezpečnostnými opatreniami, čiže s R- a S-vetami. Za 4. Nariadenia vlády Slovenskej republiky: č. 83/1992
vykonanie tejto povinnosti sú súťažiaci hodnotení. Zb., č. 232/1990 Zb. a č. 206/1988 Zb.

Výhodné označovanie chemických látok jednotným čí-
selným kódom (R- a S-vety) sa začíná využívať od tohoto I. Ondrejkovičová (Department ofInorganic Chemi-
roku aj na Chemickotechnologickej fakultě STU v Bratis- stry, Faculty of Chemical Technology, Slovák Technical
lave. University, Bratislava, Slovák Republic): Properties of

Chemicals and Hazards of the Work with Them
LITERATURA

Importance of the knowledge of properties of hazardous
1. Community Directives: 67/548/EEC, 88/379/EEC, chemicals, their effects on human health and environment,

93/21/EEC a 91/155/EC. and safety precautions is outlined. According to the legis-
2. Catalogue Handbook ofFine Chemicals, str. F8 a F9. lation of European Union, hazardous chemicals are marked

Aldrich - Chemie, Federal Republic of Germany, with R and S numbers assigned to the Risk and Safety
1994-1995. phrases. The R and S phrases are presented and completed

3. Fluka Catalogue, Chemika-BioChemika, str. 10. Flu- with the description of methods for their application in
ka Chemie AG, Switzerland, 1995-1996. practice.
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