Skalice modrá
Síran měďnatý Cu SO 4 . 5 H 2 O
Modrá skalice se používá jako průmyslová chemikálie k: výrobě prostředků pro hubení škůdců v
zemědělství,k výrobě impregnačních látek na dřevo,k výrobě solí ke galvanickému pokovování, k
výrobě umělého hedvábí.Modrou skalici lze používat jako prostředek pro potlačení růstu řas
v bazénech (dávkování:3 g na 1000 l vody).
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: R22 Zdraví škodlivý při požití. R36/38 Dráždí oči a kůži.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí. S2 Uchovejte mimo dosah dětí. S22 Nevdechujte prach. S60 Tento materiál musí
být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz
speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: při nadýchání se prachu vypláchněte ihned ústa pitnou
vodou. Vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí.
Nevyvolávat zvracení! Postiženého dopravte na čerstvý vzduch, zajistěte klid a dozor, nenechte
chodit, nenechte prochladnout. V případě že postižený sám nedýchá uložte jej do stabilizované
polohy a zahájit umělé dýchání. Při styku s kůží: Okamžitě odstraňte zasažený oděv. Rychle umyjte
pokožku velkým množstvím studené vody, pak bez mechanického dráždění umyjte zasažená místa
teplou vodou a mýdlem a ošetřete sterilně. Při zasažení očí: Oči důkladně vyplachovat při násilně
rozevřených víčkách co nejdéle min. 15 minut velkým množstvím proudem čisté vody: Vždy při
zasažení očí vyhledejte resp. přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: vypláchněte ihned ústa pitnou
vodou Vypijte co největší množství chladné pitné vody s 6-10 tabletami živočišného uhlí.
Nevyvolávat zvracení! Postiženého dopravte na čerstvý vzduch, zajistěte klid a dozor,nenechte
chodit, nenechte prochladnout. V případě že postižený sám nedýchá uložte jej do stabilizované
polohy a zahájit umělé dýchání.
Záruční doba: v původním obalu 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu
Obsah: síran měďnatý, pentahydrát obsah (% hm) min 99,8 % CAS:7758-98-77
ES:231-847-6
Specifická
Xn-zdraví škodlivý
rizikovost:
N-nebezpečné pro životní prostředí
kosočtverec č.9 UN 3077
odpadový panák
zelený bod
trojúhelník LD PE 04

