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neuvedeno 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí 

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224
915 402

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR1.4.

info@rokservis.czAdresa elektronické pošty 

ROK servis s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno 

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list 

www.slovnaft.czAdresa www stránek 

+420 241 080 878Fax 

+420 241 080 811Telefon 

Česká republika 

Olbrachtova 9, 140 00, Praha 4Místo podnikání nebo sídlo 

Slovnaft Česká republika spol. s.r.oJméno nebo obchodní jméno 

Distributor 

podnikovydispecing1@slovnaft.sk ++0421(0)2/4055 3344,
podnikovydispecing2@slovnaft.sk ++0421(0)2/4055 2244 fax
++0421(0)2/4055 8047

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ludmila.heribanova@slovnaft. sk, Ing. L. Heribanová
0421(0)2/40552993

Adresa elektronické pošty 

421(02)40558047Fax 

421(02)45244651Telefon 

Slovensko (Slovakia)

Vlčie hrdlo, 824 12, Bratislava 23Místo podnikání nebo sídlo

SLOVNAFT a.s. ČLEN SKUPINY MOLJméno nebo obchodní jméno

Výrobce

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3.

Nedoporučená použití směsi

Palivo do dieslových motorů.Určená použití látky/směsi

Příslušná určená použití směsi1.2.

Paliva dieselová, plynový olej nespecifikovaný. Motorová nafta s
FAME, třída B, D, E, F. EVO Diesel - letní. Motorová nafta Arktické
pásmo Třída 2, Motorová nafta B7 (třída B, D, E, F), EVO Diesel -
zimní.

Další názvy směsi

Číslo

SměsLátka / směs:

Motorová nafta s FAMEIdentifikátor výrobku1.1.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Varování

Signální slovo

     GHS08

Výstražný symbol

Carc. 2

Třídy a kategorie nebezpečnosti

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008

Klasifikace látky nebo směsi2.1.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Standardní věty o nebezpečnosti

Podezření na vyvolání rakoviny.H351

Xn - zdraví škodlivý

Písmenné vyjádření nebezpečnosti

Klasifikace směsi podle 1999/45/ES
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R-věty

Podezření na karcinogenní účinkyR 40 (Carc. Cat. 3)

Podezření na karcinogenní účinky.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a možným
nevhodným použitím

Varování

Signální slovo

Výstražný symbol

Prvky označení2.2.

Standardní věty o nebezpečnosti

Podezření na vyvolání rakoviny.H351

Pokyny pro bezpečné zacházení

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.P201

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.P202

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.P281

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P308+P313

Skladujte uzamčené.P405

Odstraňte obsah/obal… (Podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů (upřesnit))P501

Výrobce žádnou další neuvádí.

Další nebezpečnost2.3.

Paliva, nafta motorová; Plynový olej - nespecifikovaný (Index: 649-224-00-6)

Nebezpečné látky

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Směs. Látka CAS 68334-30-5 byla výrobcem registrovaná, registrační číslo má 01-2119484664-27-0104.

Chemická charakteristika

Směsi3.2.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.Kódy doplň.
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
standard-
ních vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy
výstražných
symbolů a
signálních

slov

Kódy
standardních

vět o
nebezpeč-

nosti

Kódy tříd a
kategorií nebezpeč-

nosti

Klasifikace
67/548//EHS

Obsah v %
hmotnosti

směsi

Název látkyIdentifikační čísla

Označení CLPKlasifikace CLP

H, NGHS08,
Wng

H351Carc. 2Carc. Cat. 3; R 4093-95Paliva, nafta motorová;
Plynový olej - nespecifikovaný

Index:649-224-00-6
CAS:68334-30-5
ES:269-822-7

≤ 7,0Estery mastných kyselínCAS:67762-26-9
ES:267-007-0

(H) Klasifikace a označení na štítku uvedené pro tuto látku se vztahují na nebezpečnou vlastnost (nebezpečné vlastnosti) označené R
-větou (R-větami) v kombinaci s uvedenou skupinou (uvedenými skupinami) nebezpečnosti. Výrobci, distributoři a dovozci této látky si
musí vyhledat příslušné a dostupné existující údaje týkající se všech ostatních vlastností a seznámit se s nimi, aby mohli látku
klasifikovat a označit. Konečný štítek musí odpovídat požadavkům oddílu 7 přílohy VI této směrnice.

(N) Klasifikaci látky jako karcinogenní není nutno použít, jestliže je známý celý technologický proces rafinace a jestliže lze prokázat, že
výchozí surovina není karcinogenní. Tato poznámka se používá pouze u určitých složitých látek vznikajících při zpracování ropy,
uvedených v Tabulce C.

Poznámky
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Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte
zvracení. Pokud postižený zvrací, zabránit vdechování zvratků ( umístit do stabilizované polohy s hlavou na boku ). Nedávat nic pít ani
jíst. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

Při požití

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou, pokud možno vlažnou tekoucí vodou i
pod víčky a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným
reparačním krémem. Pokud se vyskytne podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid, při zastavení dýchání zavést umělé dýchání. Nenechte
prochladnout. Postiženého umístit do stabilizované polohy, aby se zabránilo udušení zvratky při případném zvracení. Vyhledejte
lékařskou pomoc.

Při vdechnutí

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu.
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích
cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Popis první pomoci4.1.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Úplná ochrana, pokud je to potřebné.

Pokyny pro hasiče5.3.

Při požáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných
(pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví. Se vzduchem tvoří naftové páry výbušnou směs.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2.

voda - plný proud

Nevhodná hasiva

pěna - lehká, pěna - střední, pěna - těžká, voda - tříštěný proud, vodní mlha

Vhodná hasiva

Hasiva5.1.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Výrobce neuvádí.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3.

Poruchy zažívání, bolesti žaludku, zvracení.

při požití

Pocit mastnoty.

při zasažení očí

Pocit mastnoty, případně pálení pokožky.

při styku s kůží

Páry motorové nafty působí na člověka omamně, následuje palčivý pocit v prsou, bolest hlavy, zmatenost a dezorientace, opilost až
koma.

při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2.
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7, 8 a 13

Odkaz na jiné oddíly6.4.

Rozlitý výrobek odčerpat, pokud je to možné. Zbytek směsi pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, zemina,
piliny, nebo použít speciální prostředky na zneškodňování ropných látek EKOSORB, POP vlákna a jiné vhodné absorbční materiály),
shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte jako nebezpečný odpad. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně
platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3.

Zabraňte kontaminaci půdy, úniku do povrchových nebo spodních vod a životního prostředí. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.
Využít všechny možnosti na uzavření, utěsnění zdroje havárie, ohrazení místa havárie, popř. zabránit rozšíření ponornými stěnami a
použitím vhodného absorbčního činidla např. POP vlákno, EKOSORB, PERLIT apod. Nahromaděnou kontaminovanou vodu odčerpat
do zvláštních nádob. Odstranit všechny možně zdroje vznícení a požáru. Znehodnocený materiál shrnout do sudů a odeslat na
zneškodnění do spalovny odpadů.

Opatření na ochranu životního prostředí6.2.

Nepovolané osoby musí okamžitě opustit ohrožené prostory. Místo výronu a okolí, které může být zasaženo, označit (např. páslou) a
uvést symboly nebezpečí. V uzavřených prostorách odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání, vypněte elektrický
proud. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8. Zabraňte vniku do
kanalizace a odpadních vod, do podzemních, povrchových vod a půdy.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Palivo do dieslových motorů.

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3.

nádržeDruh obalu

kgObsah

Sklady a skladovací prostory musí vyhovovat příslušným požadavkům na skladování ropných látek ve III. třídě požární bezpečnosti.
Stavebně musí vyhovovat předpisům a skladovaní kapalin v III. třídě nebezpečnosti. Na skladovacích nádržích musí být označení
hořlavosti a nebezpečnosti (Xn). Skladovací nádrže musí být vybaveny havarijními jímkami. Motorová nafta se zpravidla skladuje v
kovových zásobnících. Doporučuje se pro skladování používat nádrže z nerezavějící oceli nebo s ochranou vnitřního povrchu proti
korozi (např. metalíza, speciální ochranný nátěr).

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2.

Zařízení používané při manipulaci s motorovou naftou musí být dobře utěsněná, vybavená hasícími prostředky. Výrobek používejte
jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným světlem, ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nutno zabezpečit dobré větrání a odvod
vzduchu z pracoviště a skladů přirozeným způsobem nebo pomocí technického zařízení. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte
osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

Opatření pro bezpečné zacházení7.1.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

žádné

Kontrolní parametry8.1.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

Omezování expozice životního prostředí

neuvedeno

Tepelné nebezpečí

Maska s filtrem A2 (hnědá barva) proti organickým plynům a parám nízkovroucích organických látek s bodem varu nad 65°C
(cyklohexan, dietyléter, aceton, toluén, xylény), event. izolační dýchací přístroj při překročení NPK-P toxických látek nebo ve špatně
větratelném prostředí (podle ČSN EN 14387, 83 2220). Hodnoty limitů expozice pro: uhlovodíky NPK (průměrná) 500 mg/m3, PEL
2500mg/m3.

Ochrana dýchacích cest

Ochranné rukavice z materiálu Nitril, Viton, doba průniku 480 minut, odolné naftě (podle ČSN EN 374). Ochranný antistatický oděv z
přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám, ochranná obuv antistatická. Při znečištění
pokožky ji důkladně omýt.

Ochrana kůže

Ochranné brýle těsně přiléhající s boční ochranou nebo ochranný obličejový štít s přilbou (podle ČSN EN 166).

Ochrana očí a obličeje

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním
nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při
práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Vhodné technické kontroly

Omezování expozice8.2.
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Výhřevnost MJ/kg přibližně: 45,49; Třída nebezpečnosti: III; Teplotní třída: T3; Třída požáru: C; Kinematická viskozita při 20°C
(mm2/s): 2,0 - 4,5; Začátek destilace v °C, přibližně: 170; Konec destilace v °C, přibližně: 360; Termický rozklad: při předepsaném
skladování žádný. Uvedené hodnoty jsou literární, charakteristické pro naftu.

Další informace9.2.

prakticky nerozpustnározpustnost ve vodě

0,820 - 0,845 g/cm3 při 20 °Crelativní hustota

2,0 - 4,5 pri 40°C mm2.s-1 (Kinematická)viskozita

0,5 - 6,5 %obj.meze výbušnosti

>56 °Cbod vzplanutí

215 °Cteplota vznícení

typický pro naftuzápach

bezbarvá až nažloutlá s barevnou značkovací látkoubarva

kapalné při 20°Cskupenství

Tekutina čirávzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Oxidy uhlíku. K termickému rozkladu dochází při teplotě okolo 300°C.

Nebezpečné produkty rozkladu10.6.

Se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs.

Neslučitelné materiály10.5.

Za normálního způsobu použití a skladování je směs stabilní, k rozkladu nedochází a nepolymerizuje, odpařivost nízká. Zamezte
působení zvýšené teploty a tlaku, styk s ohněm.

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4.

K termickému rozkladu dochází při teplotě okolo 300°C.

Možnost nebezpečných reakcí10.3.

Motorová nafta je chemicky stálá látka. Za běžného tlaku a teploty se nerozkládá a odpařivost je nízká.

Chemická stabilita10.2.

Se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs.

Reaktivita10.1.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

neuvedeno

Akutní toxicita komponent směsi

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Opožděné a chronické účinky: Alergie - netestovaná. Reprodukční toxicita - netestovaná. Karcinogenita: nafta je látka s možným
karcinogenním účinkem, ale s nedostatečnými údaji o těchto účincích. Mutagenita: Test mutagenicity Salmonella typhimurium
(Amesův test): nevykazuje. Modifikovaný test OECD 474: vykazuje mutagenní účinek. Modifikovaný test OECD 482 Testování
poškození a opravy DNA: nevykazuje mutagenní účinek. Narkóza netestovaná.

Informace o toxikologických účincích11.1.

Orální toxicita: Nafta škodí zdraví při nadýchání, případném požití a při styku s pokožkou a sliznicemi, které dráždí. Při vniknutí
kapaliny do dýchacích cest může dojít k rychlé, krvácející a často i smrtelné bronchopneumónii resp. edému plic a udušení. Může
však i rychle ustoupit. Rozsáhlé změny na plicích mohou vzniknout i bez odpovídajících klinických příznaků. Test OECD 401 Akutní
orální toxicita- potkan: netoxický při 2000 mg/kg. Inhalační toxicita: nestanovená. Při nadýchání par nafty dochází k bolesti hlavy, která
je spojené se závratěmi, potom opilost, žaludeční nevolnost a zvracení s drážděním očí a dýchacích cest. Dermální toxicita: Pokožku
nafty odmašťují a způsobují popraskání, záněty mazových žláz a hyperkeratózu. Test OECD 402 Akutní dermální toxicita-potkan:
netoxický při 5000 mg/kg Test OECD 404  Primární kožní dráždivost -potkan: nemá dráždivé účinky. Kontakt s očima: Test OECD 405
Primární oční dráždivost -králík: minimálně dráždí spojivkové sliznice po jednorázové aplikaci 100 mg látky.

OECD č. 201 Test inhibice růstu řasy: netoxické pro vodní řasy; OECD č. 202 Test akutní toxicity na Daphnia magna (imobilizační
test): netoxické pro vodní korýše; OECD č. 203 Test akutní toxicity na rybě - Poecilia reticulata: netoxické pro ryby

Akutní toxicita směsi pro vodní organismy

Toxicita12.1.

ODDÍL 12: Ekologické informace

neuvedeno

Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
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BEZPEČNOSTNÍ LIST

neuvedeno

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC14.7.

Odkaz v oddílech 4 až 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6.

Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5.

III - látky málo nebezpečné

Obalová skupina14.4

3     Hořlavé kapaliny

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3.

PALIVO PRO DIESELOVÉ MOTORY NEBO PLYNOVÝ OLEJ NEBO OLEJ TOPNÝ LEHKÝ

Náležitý název OSN pro zásilku14.2.

OSN 1202

Číslo OSN14.1.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Motorové nafty jsou nebezpečné pro životní prostředí a ve vodě mohou zanechávat trvalé nepříznivé změny. S vodou se prakticky
nemísí. Na vodě vytváří souvislý film, který brání přístupu kyslíku do vodního prostředí, což způsobí uhynutí vodní flóry a fauny.

Jiné nepříznivé účinky12.6.

Nejsou k dispozici.

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5.

Nebyla stanovená.

Mobilita v půdě12.4.

Nebyl stanovený.

Bioakumulační potenciál12.3.

Nebyla stanovená.

Persistence a rozložitelnost12.2.

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené

Skupina odpadu

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)Podskupina

NKategorie

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěnéNázev druhu odpadu

150110Kód druhu odpadu pro obal

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlíSkupina odpadu

Odpady ze zpracování ropyPodskupina

NKategorie

Uniklé (rozlité) ropné látkyNázev druhu odpadu

50105Další kód druhu odpadu

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve
skupinách 05 a 12)

Skupina odpadu

Odpady  kapalných palivPodskupina

NKategorie

Topný olej a motorová naftaNázev druhu odpadu

130701Kód druhu odpadu

Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro
nebezpečné odpady. Označený odpad předejte k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. U podnikatelských
subjektu je zapotřebí předat prázdné nádoby autorizované společnosti.
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o
obalech), v platném znění, vyhláška č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška
č.381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Metody nakládání s odpady13.1.

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcích předpisů o
zneškodňování odpadů. Odpadové kódy jsou doporučení založené na plánovaném použití tohoto výrobku. Rozlitou směs pokryjte
vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorbční materiály), shromážděte v dobře
uzavřených a označených nádobách.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
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BEZPEČNOSTNÍ LIST

Není.

Posouzení chemické bezpečnosti15.2.

Zákon ČNR č.133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb.,
o požární prevenci. Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění
nařízení vlády č.305/2006.

Požární předpisy

Vyhláška č.355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.

Předpisy na ochranu ovzduší

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v
platném znění. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Zdravotnické předpisy

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi15.1.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ODDÍL 16: Další informace16.

NeNámořní znečištění

F-E, S-EEMS (pohotovostní plán)

IMDG

3Bezpečnostní značky

F1Klasifikační kód

1202UN číslo

 (Kemlerův kód)30Identifikační číslo nebezpečnosti

Nepřepravujte na vozidle, které nemá oddělený nákladový prostor od prostoru řidiče. Ujistěte se, že řidič vozidla si je vědom možných
nebezpečí souvisejících s nákladem a ví, jak postupovat v případě nehody nebo nebezpečí.

Doplňující informace14.8.

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje
odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Pracovníci, kteří s výrobkem pracují pravidelně a noví pracovníci, musí procházet pravidelným školením resp. úvodním školením o
rizikách, prevenci a chování, aby neohrozili sebe a jiných.

Další údaje

Přepracováno podle poslední revize od výrobce z 10.10.2011, dále dle Nařízení Komise(EU) č.453/2010 a Nařízení Evropské komise
a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění. Změny se dotkly všech oddílů.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES)
č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise(EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES,
Zákon č.356/2004 Sb., o chemických látkách a přípravcích v platném znění, seznam klasifikovaných látek dle Vyhlášky č.232/2004
Sb. v platném znění, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi
se směsí.

Pokyny pro školení

CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP Klasifikace, označování a balení
ČSN Česká technická norma
EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50 Koncentrace působící 50% blokádu
LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS Pohotovostní plán
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MFAG Příručka první pomoci
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
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BEZPEČNOSTNÍ LIST

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje
odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Pracovníci, kteří s výrobkem pracují pravidelně a noví pracovníci, musí procházet pravidelným školením resp. úvodním školením o
rizikách, prevenci a chování, aby neohrozili sebe a jiných.

Další údaje

Přepracováno podle poslední revize od výrobce z 10.10.2011, dále dle Nařízení Komise(EU) č.453/2010 a Nařízení Evropské komise
a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění. Změny se dotkly všech oddílů.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES)
č.1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise(EU) č.453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES,
Zákon č.356/2004 Sb., o chemických látkách a přípravcích v platném znění, seznam klasifikovaných látek dle Vyhlášky č.232/2004
Sb. v platném znění, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi
se směsí.

Pokyny pro školení

CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CLP Klasifikace, označování a balení
ČSN Česká technická norma
EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50 Koncentrace působící 50% blokádu
LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS Pohotovostní plán
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MFAG Příručka první pomoci
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006)
PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
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