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ODDÍL 1:  IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikace přípravku 
Název: REVAX 30 
Další názvy: Nejsou uvedeny 

Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití: Přípravek ke konzervování kovů před korozí. 

 

Nedoporučená použití: 

Určeno pro odborné/průmyslové použití. 

Nejsou známy. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: AVION spol. s r. o. 

Místo podnikání nebo sídlo: Nádražní 92, 667 01 Židlochovice, Česká republika 

Identifikační číslo: 46967494 

Telefon: +420 547 231 009 

Email: h.kratochvil@avioncz.cz 

  

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
+420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 (nepřetržitá služba) 
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ (nepřetržitá 

telefonická informační služba) 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008, 790/2009 - CLP (Seznam harmonizovaných klasifikací)  
Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry 

Asp. Tox.1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 

STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě 
Aquatic H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Chronic 2   

 EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

 
Pozn H : V souladu s čl.4 nařízení 1272/2008/ES je na základě údajů poskytnutých dodavatelem, týkajících se složení výrobku, 

rozšířena klasifikace uvedená v Seznamu harmonizovaných klasifikací. 

Na základě experimentálně zjištěného bodu vzplanutí (Flash point) je směs klasifikována rovněž jako Flam.Liq 3, H226 
Na základě toxikologických a ekologických testů je směs klasifikována rovněž jako STOT SE 3, H336. Aquatic Chronic 2, H411 a 

EUH066. 

Pozn. P : Na základě prohlášení dodavatele , že směs obsahuje < 0,1 % benzenu (ES 200-753-7), nemusí být proto klasifikována jako 

Carc.1B, H350 a Muta.1B, H340 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: 
Hořlavá látka. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit vážné poškození plic. Páry působí 
narkoticky. Mohou rovněž dráždit oči a dýchací cesty. 

Látka má toxické účinky na vodní organizmy s dlouhodobými nepříznivými účinky ve vodním prostředí. 

2.2 Prvky označení 
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 
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Identifikátor 
výrobku: REVAX 30 

Nebezpečné látky: 
Benzín lakový – benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká;  

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 

 

 Standardní věty 

o nebezpečnosti: 

  H226 
Hořlavá kapalina a páry 

 

H304 

 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 

  

 

H411 
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

 

Dgr H336 
 

Může způsobit ospalost nebo závratě 
Nebezpečí   

 EUH066 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. 

  Zákaz kouření 

 P260 Nevdechujte páry 

 P262 Zabraňte styku s očima, kůží, oděvem 

 P301+P310 PRI POZITI. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI 

  STREDISKO nebo lékaře 

 P331 NEVYVOLAVEJTE zvracení 

 P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu 

 P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
Další požadavky na označení Pro nespotřebitelská balení – žádné 

  Pro spotřebitelská balení – hmatatelná výstraha pro osoby se 

  sníženou zrakovou schopností 

 

2.3 Další nebezpečnost 
Není známa. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky 
Produkt je směsí více látek. 

3.2 Směsi 
Kapalná směs lakového benzínu a parafinovaných uhlovodíků. 

Identifikátor výrobku 
Koncentrace/rozmezí 

koncentrace 

Indexové číslo 

Číslo CAS 

Číslo ES 

Benzín lakový – benzínová frakce (ropná), 

hydrogenačně odsířená, těžká;  

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 

80% 
649-330-00-2; 
64742-82-1; 
265-185-4 
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 
Hlavním rizikem je hořlavost. Při požití může způsobit zánět plic. Při dlouhodobé expozici odmašťuje pokožku, 

což může vést k jejímu podráždění. Přímý kontakt s očima může vést k podráždění. Nadýchání par může vést k 

nevolnosti až závratím. 
 

Postiženou osobu, vyvést ze zamořeného prostoru, uvést ji do stavu klidu, usnadnit ji dýchání uvolněním oděvu, 

sledovat a v případě potřeby udržovat její životní funkce. Pokud se projevují příznaky akutního poškození 

zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba 

apod.) přivolat lékaře nebo dopravit poškozenou osobu k lékaři. 

 

 

Styk s kůží: 

 

Opatrně odstranit zbytky výrobku z nechráněné kůže 

a zasažené místo důkladně omýt mýdlem a velkým 

množstvím tekoucí vody. Pokud se projeví příznaky 

poškození kůže (zčervenání, svědění, pálení, bolest, 

otok apod.), konzultovat stav poranění s lékařem. 

 

 

Zasažení očí: 

 

Vyjmout případné oční kontaktní čočky a co nejdříve 

začít promývat zasažené oko vodou. V případě 

potřeby rozevřít násilím křečovitě stažená víčka. 

Vyvarovat se znečištění nezasaženého oka 

znečištěnou promývací kapalinou. Promývat alespoň 

10 minut. Pokud se projevují příznaky závažnějšího 

poškození oka (neustávající pálení a slzení, bolest) 

vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc. 

 

 

Požití: 

 

Postiženou osobu zklidnit, ústa vypláchnout čistou 

vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud postižená osoba 

zvrací spontánně, kontrolovat, aby nedocházelo ke 

vdechování zvratků. Co nejdříve přivolat lékaře nebo 

dopravit postiženou osobu k lékaři. 

 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou známy. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Na pracovišti tekoucí voda a mýdlo. Specifická antidota – nejsou známa. V případě požití vyhledat lékařskou 

pomoc. 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  Hasicí prášek, pěna. 

Nevhodná hasiva: Ostrý vodní proud. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít 

k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu. 
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5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Snadno se vznítí působením vysokých teplot, jisker či otevřeného plamene.  

Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.  
Páry se mohou šířit směrem ke zdroji vznícení a může dojít k opakovanému vznícení. 

Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v níže položených a uzavřených prostorách (kanály, 

sklepní prostory, nádrže).  
Nebezpečí výbuchu par ve vnitřních i venkovních prostorách nebo v kanalizaci. Při úniku do kanalizace může 

vzniknout nebezpečí požáru a výbuchu. 

Nádoby mohou při zahřátí explodovat. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Používat ochranný oděv a dýchací přístroj s nezávislou dodávkou vzduchu. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Vzdálit osoby neúčastnící se odstranění důsledků havárie z jejího dosahu. Odstraněním zdrojů vznícení zamezit 

vzniku požáru. Uzavřené prostory větrat. Při odstraňování důsledků havárie používat předepsané osobní ochranné 

pomůcky. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabránit průniku výrobku do povrchových a podzemních vod, do půdy a do kanalizace bariérami 

z nepropustného materiálu. Páry srazit vodním postřikovacím paprskem. Látka je lehčí než voda, při úniku do 

vod zůstává na povrchu, k záchytu možno použít norné stěny. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Uniklý přípravek pohlcovat nehořlavým inertním materiálem (písek, zemina, vermikulit, apex), uložit do nádob 

pro sběr nebezpečného odpadu a spolu se znečištěnou zeminou předat oprávněné osobě k odstranění. Vznikající 

výpary zkrápět vodním postřikem.  

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Řiďte se rovněž ustanovením oddílu 13 tohoto bezpečnostního listu. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru. Používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a obuv. 

Nevdechovat výpary, zamezit kontaktu s kůží a očima. Používat osobní ochranné pomůcky viz kapitola 8. 

Uchovat mimo dosah zdrojů zapálení. Provést preventivní opatření proti elektrostatickému výboji Elektrické 

instalace a osvětlení musí být v nevýbušném provedení. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladovat v dobře větraných skladech při nízkých teplotách v uzavřených obalech. Nevystavovat obaly s 

výrobkem přímému slunečnímu svitu nebo působení jiného tepelného zdroje. Neskladovat v blízkosti silně 

oxidačních a redukčních látek, silných kyselin a zásad. Zbytky výrobku nevylévat do kanalizace.  
Při skladování dodržovat požadované normy ČNS 650201 Hořlavé kapaliny. Elektrická instalace pro 

nevýbušná prostředí. Skladujte z dosahu potravin. 

Skladovat ve skladech schválených pro skladování hořlavých kapalin. Sklady musí vyhovovat právním 

předpisům pro skladování hořlavých kapalin. Skladovací nádrže musí být vybaveny záchytnou nádrží a musí být 

označeny ve smyslu NV č.11/2002Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek. Vchod do skladu musí být 

označen nápisem Hořlavá kapalina 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku. 

Upozornění: Při práci nepoužívejte oční kontaktní čočky. 
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ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry 
Látka je uvedena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci a hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení. 
 
Limitní hodnoty expozice: benzíny 
PEL 400 mg/m

3 

NPK-P 1000 mg/m
3 

 

Pozn.: pro benzen: 

3mg/m
3  

PEL 

NPK-P 10mg/m
3 

 

Biologické limitní hodnoty (vyhl. MZd č.432/2003Sb.) : pro benziny nestanoveny 

Pozn.: pro benzen: ukazatel v moči: S-fenylmerkapturová kyselina 0,024 μmol/mmol kreatinu 

8.2 Omezování expozice 
 

8.2.1 Individuální ochranná opatření vč. ochranných prostředků 

 

Technická opatření: Pracoviště vybavit místním odsáváním a zdrojem tekoucí vody 

pro potřeby výplachu očí, umytí rukou nebo kontaminovaných 

částí kůže. Při práci nejíst, nekouřit. 

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání použít respirátor. Při nižších 

koncentracích par (max. 10-ti násobek NPK-P) masku s filtrem 

typu A. Při vyšších koncentracích izolační dýchací přístroj. 

Ochrana rukou: Při dlouhodobém nebo opakovaném styku přípravku s kůží 

používat pryžové rukavice. 

Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít. 

Ochrana kůže: Pracovní oděv. 

 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Výrobek nevypouštět do kanalizace nebo povrchových vod. Odpad výrobku a znečištěné obaly musí být 

odstraňovány oprávněnou osobou jako nebezpečný odpad. Při čerpání se doporučuje odsávání par (rekuperace). 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Vzhled: Světle hnědá hustá kapalina 

Zápach: Charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: Data nejsou k dispozici 

pH: Data nejsou k dispozici 

Bod tání / bod tuhnutí: Data nejsou k dispozici 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 135-220 
o
 C 

Bod vzplanutí: Přibližně 25°C 

Rychlost odpařování: Data nejsou k dispozici 

Hořlavost: Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti II 

Horní/dolní mezní hodnoty výbušnosti: Horní – 6,5 % obj. 

Dolní – 0,8 % obj. 

Tlak par (při 20°C) 0,79 kPa 

Hustota par: 2,4 (vzduch = 1) těžší než vzduch 
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9.2 Další informace 

Data nejsou k dispozici  
 

Relativní hustota: > 850 kg/m
3
 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici 

Teplota samovznícení: Data nejsou k dispozici 

Teplota rozkladu: Data nejsou k dispozici 

Viskozita: Data nejsou k dispozici 

Výbušné vlastnosti: Výpary mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. 

Oxidační vlastnosti: Data nejsou k dispozici 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
Za obvyklých podmínek je výrobek stabilní. 

10.2 Chemická stabilita 
Za obvyklých podmínek je výrobek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Se vzduchem tvoří páry výbušnou směs. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Zvýšená teplota, žhavé plochy, zdroje zapálení. Produkt je těkavý a odpařuje se i za normálních podmínek 

teploty a tlaku. 

10.5 Neslučitelné materiály 
Oxidovadla. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Při hoření se mohou uvolňovat oxidy uhlíku. 

 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Žíravost / dráždivost pro kůži Mírně dráždí kůži 

Vážné poškození očí / podráždění očí 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Karcinogenita 

 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Toxicita pro reprodukci 

 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

 

Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro tuto 

klasifikaci splněna. 

Nebezpečnost při vdechnutí 

 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 

smrt. 
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LD50 orálně, potkan = 2000 - 6500mg/kg  

 

Pravděpodobné cesty expozice a příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým 

vlastnostem: 
 
Orální toxicita (požití/polknutí): 

Požití 20 – 40 g může být pro dospělého člověka až smrtelné. Při otravě dochází k poruchám vědomí, objevují 

se křeče, zvracení, vyšší produkce slin, často ztráta vědomí, modrofialové zbarvení sliznice a pokožky, poruchy 

CNS. 
 
Inhalační toxicita (vdechnutí): 
 
Při nadýchání dochází k bolesti hlavy, závratím, pocitem opilosti, zvracením. Smrtelná dávka (při intenzivní 

inhalaci 5-10 min) se pro dospělého člověka udává koncentrace vyšší než 35 g/m
3
 .  

Páry dráždí sliznice a působí narkoticky. 
 
Dermální toxicita (kůže): 
 
Látka se pokožkou vstřebává. Na kůži působí dráždivě, vyvolává překrvení. Protože rozpouští tuky napadená 

pokožka je citlivá k infekcím a vzniku ekzémů. 
 
Kontakt s očima: 
 
Vniknutí do oka vyvolává podráždění, které je přechodné. Vážné poškození rohovky je popisováno ojediněle. 

Příznaky dlouhodobého působení výparů je zápal spojivek, nosohltanu, bronchitida, vzácně zánět žaludku a 

tenkého střeva, výjimečně anémie a celkové zhoršení zdravotního stavu. 
 
Okamžité, opožděné a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: 
 
Subakutní toxicita, ani subchronická toxicita nejsou stanoveny. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita 
 

- LD50, 96 hod., ryby (mg.1
-1

): Data nejsou k dispozici 

- EC50, 48 hod., korýši (mg.1
-1

): Data nejsou k dispozici 

- IC50, 72 hod., řasy (mg.1
-1

): Data nejsou k dispozici 

 

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S vodou se 

nemísí, na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu, která zabraňuje přístupu kyslíku do vody, čímž 

může poškodit vodní floru a faunu. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Data nejsou k dispozici. Biologická rozložitelnost podle CEC cca 50 – 60 %. 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Data nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě 
Data nejsou k dispozici.  

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Data nejsou k dispozici. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Data nejsou k dispozici. 
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ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 
 

Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku. 

 

Kód a název druhu odpadu: 

05 01 05* - uniklé (rozlité) ropné látky 

12 01 12* - upotřebené vosky a tuky 

 

15 01 10* - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

15 02 02* - absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Doporučený způsob odstranění Nevyužitelný odpad výrobku odstranit spálením ve spalovně 

látky/přípravku: 
nebezpečného odpadu, resp. předat oprávněné osobě. Nevylévat 

do kanalizace! Rozlitou kapalinu absorbovat do savého materiálu a 
 

 soustředit v řádně označené nádobě. 

Doporučený způsob odstranění Obal odstranit jeho spálením ve spalovně odpadu, resp. předat 

výrobkem znečištěného obalu: oprávněné osobě. 

 

Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 

odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 

Podléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí ADR/RID (pozemní přeprava) a IMDG 
(námořní přeprava)  

14.1 Číslo OSN (UN) : 1300 

  3295 

14.2 Název pro zásilku: 

TURPENTINE SUBSTITUTE 

UHLOVODÍKY KAPALNÉ J.N. 

BENZÍN LAKOVÝ 

   

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu: 3 

14.4 Obalová skupina III 

 Klasifikační kód F1 

 Kemlerův kód 30 

 Bezpečnostní značka 

 

 

   

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí viz. ODDÍL 12 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hořlavá látka 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL Není k dispozici 

 73/78 a předpisu IBC  
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ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
 

Klasifikace je převzata ze Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek podle CLP 

(Nařízení 1272/2008/ES, 790/2009/ES) a doplněna ve smyslu čl. 4 nařízení. 

Látka je uvedena v příloze č.1 k zákonu č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jako vyjmenovaná látka (benziny).  

Látka je uvedena v příloze č.2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují Hygienické limity 

chemických látek za účelem ochrany zdraví při práci. 

Látka není uvedena ve vyhl. MZd č.432/2003 Sb. kterou se stanovují limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů. 

Látka není uvedena v nařízení ES č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.  

Látka není uvedena v nařízení ES 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách. 

Důležité právní předpisy: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (REACH), v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

(CLP), v platném znění 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

Změny bezpečnostního listu 
Historie revizí: 

První vydání: 22.4.2008 

5.5.2016  Formální úprava formuláře podle nařízení Komise (EU) 2015/830 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům 

Flam. Liq. 3 Hořlavá kapalina (kategorie 3) 
 

Asp. Tox.1 Nebezpečné při vdechnutí (kategorie 1) 
 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (kategorie 3)  

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodním prostředí (kategorie 2)  

 
CAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek – více na www.cas.org) 

LD50 hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50% zvířat po jejím podání 

LC50 hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50% po jejím podání 

EC50 koncentrace látky, při které dochází u 50% zvířat k účinnému působení na organismus 

IC50 polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organis 

PBT – perzistentní, bioakumulující se, toxický (příloha č. 13 k nařízení (ES) č. 1907/2006) 

vPvB – vysoce perzistentní, vysoce se bioakumulující (příloha č. 13 k nařízení (ES) č. 1907/2006) 

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. 

Směs byla hodnocená a klasifikovaná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 pomocí aditivní nebo neaditivní metody 

(nebezpečnost pro zdraví), sumační metody (nebezpečnost pro životní prostředí) a na základě údajů ze zkoušek 

(v případě fyzikální nebezpečnosti). 

http://www.cas.org/
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Použité podklady: 

Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  

Nařízení (ES) č.453/2010  
Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí (CLP) – Seznam harmonizované 

klasifikace  
Nařízení (ES) č. 790/2009 

Směrnice 67/548/EHS (DSD), 1999/45/ES (DPD) 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých 
v bezpečnostním listu 
 

H226  Hořlavá kapalina a páry 

H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 

H336  Může způsobit ospalost nebo závratě 

H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

P210  Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. 

P260  Nevdechujte páry. 

P262  Zabraňte styku s očima, kůží, oděvem. 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.  

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

Pokyny pro školení pracovníků 
Viz zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pracovníci přicházející do styku s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky musí mít přístup k údajům, 

které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu a musí být s nimi prokazatelně seznámeni. 

Osoba přepravující nebezpečné chemické látky a přípravky musí být seznámena s pokyny pro případ nehody v 

souladu s předpisy o přepravě nebezpečných věcí ve smyslu ADR/RID. 

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu představují v současné době platné údaje a nejvhodnější 

postupy pro používání a zacházení s touto látkou v běžných podmínkách. Jakékoli jiné používání nebo 

zacházení s touto látkou, které není v souladu s údaji tohoto Bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za 

vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce. 

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky 

použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná 

upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního 

a nemohou být považovány technické informace o výrobku. 

 

 

 

 


