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1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 
 
1.1. Identifikace látky 
TOLUEN technický. 
1.1.1. Registrační číslo 
Zatím nepřiděleno. 
1.2. Použití látky 
Toluen smí být používán pouze  v souladu s přílohou č. 2 k  vyhlášce č. 34/2007 Sb., o značkování některých 
dalších minerálních olejů, odstavec „Toluen“ a odstavec „Pro položky“. Toluen nesmí být  použit  pro pohon 
motorů. Toluen není určen k použití, ani k nabízení k prodeji pro  pohon motorů nebo pro výrobu tepla.. 
1.3. Identifikace výrobce  
Jméno nebo obchodní jméno: SYNTHOS Kralupy a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo:   Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika 
Identifikační číslo: 28214790 
Telefon: ústředna +420-315 711 111, obchodní oddělení +420-315 713 212, +420-315 713 187 
Fax: +420-315 713 802 
1.4. Telefonní čísla pro mimořádné situace 
Nouzové telefonní číslo SYNTHOS Kralupy a.s.: dispečink : tel. +420-315 727 085, +420-315 713 041 
Nouzové telefonní číslo v ČR: Toxikologické informační středisko,  Na Bojišti l, 128 08 Praha 2,  
tel. 24 hodin/den:  +420-224 919 293, +420-224 915 402, fax: +420-224 914 570 
 
2. IDENTIFIKACE RIZIK 
 
Silně hořlavá kapalina, lehce vznětlivá, páry těžší než vzduch, tvoří se vzduchem výbušné a jedovaté směsi. 
2.1. Klasifikace 
F F, R 11; Repr. kat. 3, R63; Xn, R48/20-65; Xi, R38; R67 (Text R vět je uveden v kapitole 15) 
2.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka 
Podle koncentrace  dráždění dýchacích cest a očí, narkotické účinky, ztráta vědomí  (bližší informace viz 
bod 11). 
2.3. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí 
Škodlivý životnímu prostředí, znečišťuje vodu  (bližší informace viz bod 12). 
2.4. Možné nesprávné použití látky  
Látka je silně hořlavá, páry těžší než vzduch, snadno vznětlivá, se vzduchem tvoří výbušné a jedovaté směsi, 
možnost vzniku nežádoucích reakcí při kontaktu s jinými chemickými látkami, může akumulovat statickou 
elektřinu (bližší informace viz bod 10). 
 
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1. Složení / látky přispívající k nebezpečnosti 
Písemné znění R a S vět je uvedeno v kapitolách 15 a 16. 
 

Látka Číslo CAS Číslo ES 
Indexové 
číslo 

Koncentrace  
[%] 

Klasifikace 

Toluen 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 min. 98,5 
F, R 11; Repr. kat.3, R63; Xn, 

R48/20-65, Xi, R38; R67 
Ethylbenzen 100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 max. 1,5 F, R 11;  Xn, R 20 

Benzen 71-43-2 203-625-9 601-021-00-3 max. 0,1 

F, R 11; Karc. kat. 1, R 45;  
Mut. kat. 2, R46; T, R 

48/23/24/25; Xn, R65; Xi, 
R36/38 

Směs nearomatických 
uhlovodíků Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno 1,5 Nezjištěno 
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
Součástí každé laické první pomoci je okamžité přivolání lékařské pomoci. 
Příznaky zasažení: Podle koncentrace látky dráždění dýchacích cest a očí, bolesti hlavy, slabost, závratě, 
nevolnost, zvracení, dýchací obtíže, křeče, poruchy vědomí až bezvědomí. 
4.1. Všeobecné pokyny 
Přerušit expozici (t.j. opuštění zamořeného místa, svlečení potřísněného nebo nasáknutého oděvu), prevence 
podchlazení, uklidnění postiženého, kontrola základních životních funkcí (t.j. oběhu, dýchání, vědomí). 
4.2. Při nadýchání 
Přenést na čerstvý vzduch, popř. umělé dýchání, event. dodání kyslíku. 
4.3. Při styku s kůží 
Svléknout potřísněný oděv, omýt vodou a mýdlem, postižené místo natřít reparačním krémem. 
4.4. Při zasažení očí 
Vyplachovat větším množstvím vody po dobu min. 15 minut (i pod víčky) – okamžitě přivolat lékaře. 
4.5. Při požití 
Vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení - okamžitě přivolat lékaře. 
4.6. Další údaje 
Nejsou. 
 
5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
 
5.1. Vhodná hasiva 
malý oheň - suchý prášek (ABC), CO2 
velký oheň – tříštěný vodní proud (vodní mlha), pěna odolná proti alkoholu 
5.2. Nevhodná hasiva 
Běžná pěna, proud vody. 
5.3. Zvláštní nebezpečí 
Páry jsou těžší než vzduch  a  snadno zápalné, se vzduchem tvoří výbušné směsi, nebezpečí výbuchu směsi par 
se vzduchem při úniku do kanalizace nebo odpadních vod (na vodě vytváří plovoucí vrstvu, z které se odpařuje 
a páry se vzduchem mohou vytvářet výbušné směsi), hoří silně čadivým plamenem, při tepelném rozkladu 
vznikají oxidy uhlíku, iniciace kromě běžných způsobů možná i elektrostatickou jiskrou. 
5.4. Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče 
Izolační dýchací přístroj + úplný ochranný oblek. 
 
6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU 
 
6.1. Preventivní opatření na ochranu osob 
Poskytnout první pomoc postiženým osobám, eventuelně zajistit odborné lékařské vyšetření.             
Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru.Všechny nezúčastněné osoby vykázat proti směru větru.            
V daném prostoru vyloučit všechny možné zdroje vznícení, zabránit vzniku statické elektřiny. Zastavit stroje, 
nekouřit, uhasit otevřený oheň. Pokud možno zastavit unikání výrobku do okolí a zabránit jakémukoli přímému 
kontaktu s kapalinou. Při požáru nádrž s kapalinou, vystavenou účinkům požáru, chladit vodou a pokud možno 
odstranit z nebezpečné zóny. 
6.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí 
Zakrýt kanálové vpusti a zabránit proniknutí přípravku do vodních toků. Dostane-li  se uniklá kapalina do 
kanalizace nebo rozvodu odpadních vod, vzniká nebezpečí výbuchu a tvoří se jedovaté páry. Přizvat experty.             
V obytných a průmyslových oblastech varovat obyvatelstvo. 
6.3. Čistící metody 
Uniklou kapalinu odčerpat, zbytky kapaliny ohradit, pokrýt silnou vrstvou písku, suchou zemí, mletým 
vápencem, hydrofobizovaným křemičitanem nebo olejovým pojivem a v uzavřené nádobě odvézt na bezpečné 
místo k likvidaci – zachovávat legislativní opatření.  
Další údaje: Kód odpadu: 07 01 04 – N 
 
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1. Zacházení 
Při manipulaci používat antistatické osobní ochranné prostředky. 
7.1.1 Zajistit účinné větrání. Veškeré elektrické a pracovní komponenty musí být v nevýbušném provedení. 
V daném prostoru vyloučit všechny možné zdroje vznícení a zabránit vzniku statické elektřiny. 
7.1.2 Zabránit úniku přípravku do kanalizace a vodních toků (viz bod 6.2). 
7.1.3 V blízkosti výrobku nepracujte s otevřeným ohněm. 
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7.2. Skladování 
7.2.1 Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení musí vyhovovat 
platným předpisům. Skladovat na chladném dobře větraném místě s účinným odsáváním z dosahu zdrojů tepla 
a všech zdrojů vznícení. Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Neskladovat společně s  oxidačními činidly. 
Chránit před statickou elektřinou.  
Pryž s toluenem se vzájemně  rozpouští a ztrácejí své specifické vlastnosti. Přírodní kaučuk, butylkaučuk, 
neopren, polyethylen a nitrilkaučuk degradují. 
7.2.2 Materiály vhodné pro nádrže – nelegovaná uhlíková ocel, nerezová ocel, nikl, anorganické zinkové 
vyložení,  fluorovaný silikonový kaučuk, galvanizované železo, polypropylen, hliník, nylon 66. 
7.3. Specifická použití 
Viz bod 1.2 
 
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
 
8.1. Expoziční limity 
Látka                         PEL (mg/m3)               NPK-P (mg/m3) 
benzen                             3                               10 
toluen                                200                             500 
ethylbenzen                        200                             500     
8.2. Omezování expozice 
8.2.1. Omezování expozice pracovníků 
Na pracovišti je třeba zajistit účinné větrání při práci s tímto výrobkem a dodržovat hodnotu PEL. Použít osobní 
ochranné prostředky. 
8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů 
V nižších koncentracích používat ochrannou masku s filtrem A proti organickým parám a ve vysokých 
koncentracích používat izolační dýchací přístroj. 
8.2.1.2. Ochrana rukou 
Ochranné rukavice (z materiálu, odolného tomuto výrobku) 
8.2.1.3. Ochrana očí 
Ochranné brýle, obličejový štít nebo maska dýchacího přístroje. 
8.2.1.4. Ochrana kůže 
Antistatický ochranný pracovní oblek, antistatická obuv, dle potřeby protichemický ochranný oblek a v případě 
požárního zásahu protipožární oblek. 
Další údaje: Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce umýt pokožku teplou vodou                
a mýdlem, pak ošetřit vhodným reparačním krémem. Čichový práh pro toluen je 7,5 mg/m3.  
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí 
Zabránit úniku do životního prostředí, vod a kanalizace. 
Ovzduší: Výrobek musí být umístěn v nádobách, podléhajících pravidelným revizím a odplyn z těchto nádob 
musí být veden do zařízení, určeného k zneškodnění tohoto plynu (například polní hořák). 
Vody: Odpadní vody vzniklé při nakládání s výrobkem (odkalování nádrží atd.) musí být před vypuštěním 
zbaveny výrobku na odpovídajícím zařízení např. (stripování vod). 
 
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1. Všeobecné informace 
Skupenství (při 20 °C):  kapalina 
Barva: čirá až mírně nažloutlá 
Zápach (vůně): charakteristický, aromatický 
 
9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
pH (při °C):  nestanovuje se 
Bod tání / tuhnutí (°C): -95,0 
Bod varu (°C): 110,6 
Bod vzplanutí (°C): 7,5 
Hořlavost: vysoce hořlavá kapalina (hořlavina I. třídy nebezpečnosti) 
Výbušné vlastnosti: Meze výbušnosti: dolní (% obj.):  1,3    
                                                          horní (% obj.):  7,0 
Oxidační vlastnosti: nejsou 
Tenze par (při 20°C): 2,9 kPa 
Hustota: 850 kg/m3 při 20 °C 
Rozpustnost: 
- ve vodě: 0,16 %hm. při 16 °C;  0,082 %hm. při 22 °C, 0,0627 %hm. při 25 °C 
- v tucích: neomezeně mísitelný 
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Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: log P = 2,69 
Viskozita: nestanovuje se 
Relativní hustota par (vzduch = 1): 3,1 
Rychlost odpařování: nestanovuje se 
 
9.3. Další informace 
Výrobek je dobře mísitelný s aromatickými a alifatickými uhlovodíky. 
Teplota vznícení:  > 450 °C 
Bod hoření: 13 °C 
 
10. STABILITA A REAKTIVITA 
 
Za normálních podmínek stabilní nepolární kapalina. 
10.1. Podmínky, kterým je třeba zamezit 
Kapalina je vysoce hořlavá a proto je nutno se vyvarovat přítomnosti zdrojů vznícení, vystavení vyšší teplotě, 
skladování v blízkosti otevřeného ohně, topných těles, sálajících ploch a vytvoření směsi par se vzduchem 
v mezích výbušnosti. 
10.2. Materiály, které nelze použít 
Prudce reaguje při  kontaktu se silnými oxid. činidly, koncentrovanou kyselinou dusičnou, halony, chloristanem 
stříbrným, trifluoridem bromu, hexafluoridem uranu a tavenou sírou. 
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu 
Potřeba a přítomnost stabilizátorů: při dodržení skladovacích a přepravních podmínek je stabilní. 
Možnost nebezpečné exotermní reakce: hoří silně čadivým plamenem za vzniku oxidů uhlíku. 
Případný význam změny fyzikálního stavu látky nebo přípravku pro bezpečnost: při tepelném rozkladu 
vznikají i oxidy uhlíku, při hoření - vývin sazí a produktů hoření (oxid uhelnatý, uhličitý).  
Nebezpečné produkty rozkladu, které vznikají při styku s vodou: nebezpečí výbuchu směsi par se 
vzduchem při úniku kapaliny do kanalizace nebo odpadních vod. 
Možnost rozkladu na nestabilní produkty: páry se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi. 
 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
Výrobek má výrazné narkotické účinky. 
Při expozici může způsobit pálení očí, sliznic nosu a hrtanu, nevolnost, bolesti hlavy, závratě, bezvědomí. 
11.1. Toxikokinetika, metabolismus a distribuce  
Vdechování: Po 60 min. expozici při konc. 750 mg/m3 způsobí příznaky narkózy, při 3 000 mg/m3 výrazné 
narkotické účinky. 
Požití: Nebezpečí zadušení (první pomoc viz bod 4.5). 
Styk s kůží: Kapalina dráždí kůži, může způsobit ekzémy, vstřebává se kůží. 
Styk s okem: pálení očí - může poškodit oční rohovku (první pomoc viz bod 4.5). 
11.2. Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost) 
LD50, orálně, potkan (mg/kg): 2 500 až 5 000 
LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): 14 000 
LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/m3): nezjištěno 
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/m3): 30 080 (4 h) - jiný údaj: Marhold: 15 040 (4 h) 
11.3. Senzibilizace 
Složka benzen dráždí kůži a způsobuje vznik alergických kožních chorob. 
11.4. Subchronická – chronická toxicita 
Při chronické otravě se udávají bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, nechutenství, slabost, poruchy koordinace 
a prodloužený reakční čas (chronické vdechování může i poškodit játra a ledviny). Vzhledem k obsahu benzenu 
možné účinky poškození krvetvorby až vznik nádorového onemocnění (nejčastěji různé typy leukémie). 
11.5. CMR efekty  
Karcinogenita: není 
Mutagenita: není 
Toxicita pro reprodukci:  není 
Další údaje: 
Zkušenosti u člověka: HoDL=0,05 g/kg 
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
12.1. Ekotoxicita 
Při 200 mg/l inhibice biochemických pochodů při čištění odpadních vod v aktiv. nádržích. Při 25 mg/l 
neovlivňuje mikroflóru vodních toků, do  koncentrace 75 mg/l nepůsobí na kyslíkový režim.  Nejvyšší 
koncentrace pro vod. toky 0,5 mg/l pro odpadní vody na biočištění 200 mg/l. Toxicita - mez pro pstruha 
duhového 10 mg/l , Scenedesmus  120 mg/l, Daphnia 60 mg/l. 
Akutní toxicita pro vodní organismy:  
LC50, 96 hod., ryby (mg/m3): toluen: 4 400; benzen: 22  
EC50, 48 hod., dafnie (mg/m3): benzen: 18,7 
IC50, 72 hod., řasy (mg/m3): nezjištěno  
12.2. Mobilita 
V případě proniknutí kapaliny do vodních toků nebo kanalizace zakrýt kanálové vpusti a zabránit úniku látky do 
vodních toků. Dostane-li se kapalina do kanalizace nebo rozvodu odpadních vod, vzniká nebezpečí výbuchu. 
Přizvat experty. 
12.3. Persistence a rozložitelnost 
Výrobek je rozložitelný a při jakékoliv teplotě těkavý. 
12.4. Bioakumulační potenciál 
Není. 
Další údaje: CHSK: 1250 mg/g (Lidatox)  
                    BSK5:   700 g/g (Lidatox) 
12.5. Výsledky posouzení PBT 
Viz kapitoly 12.1, 12.3, 12.4. 
12.6. Další nepříznivé účinky 
Jsou popsány v bodech 6, 7, 13, 14, 15. 
 
13. POKYNY K LIKVIDACI 
 
13.1. Likvidace odpadů 
Odstranění uniklé látky: ve speciálních spalovnách chemického odpadu, zachovávat platná legislativní opatření. 
13.2. Likvidace kontaminovaných obalů 
Přepravní a skladovací obaly čistit profukem pomocí inertního plynu a vzniklé páry odvádět do spalovny odplynů,  
po profuku obal vypláchnout vodou nebo profoukat vodní parou - zachovávat platná legislativní opatření. Po 
vypláchnutí je možno obal znovu použít. 
 
Právní předpisy o odpadech:  
Zákon č. 188/2004 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
Výrobek je dopravován pouze pomocí pozemní přepravy. 
Číslo UN Třída Název přepravované látky 
1294 3 NÁKLAD: TOLUEN 

Obalová skupina 
Látka znečišťující 
moře 

Identifikační číslo nebezpečnosti 

II neuvádí se 33 
Klasifikační kód Další informace 
F1 - 
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15. INFORMACE O PŘEDPISECH 
 
15.1. Klasifikace 
R - věty:  
11-Vysoce hořlavý. 
38-Dráždí kůži. 
48/20-Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 
63-Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
65- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
67-Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
 
S - věty:  
36/37-Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
46-Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
62-Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
15.2. Označení 
F Vysoce hořlavý; Xn Zdraví škodlivý 
 
15.3. Další údaje 
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob a životního prostředí: nejsou 
 
Právní předpisy, které se vztahují k látce: 
Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 1907/2006. 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
Zákon č.  86/2002 o ochraně ovzduší, v platném znění.  
Zákon č. 254/2001 o vodách, v platném znění. 
Vyhláška č. 221/2004 Sb. kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných  
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání 
je omezeno. 
 
16. DALŠÍ INFORMACE 
 
16.1. Seznam všech R-vět uvedených v tomto bezpečnostním listě 
11-Vysoce hořlavý. 
20-Zdraví škodlivý při vdechování. 
38-Dráždí kůži. 
45-Může vyvolat rakovinu.  
46-Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 
48/20-Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 
48/23/24/25-Rovněž toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, 
stykem s kůží a požíváním. 
63-Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
65- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
67-Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
16.2. Pokyny pro školení 
Viz §132 Zákoníku práce a zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění. 
16.3. Doporučená omezení použití 
Pokud by byla látka používána jinak než je uvedeno v kapitole 1.2, bližší informace podá obchodní oddělení viz 
kapitola 1.3 
16.4. Vypracoval 
P. Přerost 
16.5. Revidované části  
Změna formy bezpečnostního listu. 
 

 

Tento dokument má informativní charakter. Údaje obsažené v tomto dokumentu 
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Údaje v tomto dokumentu 
uvedené nelze chápat ani jako garanci vlastností produktu ani jako garanci kvalitativních 
parametrů a nelze je tudíž použít jako základ pro jakékoliv reklamace. Poskytnuté 
informace nesmí být použity pro jakékoliv směsi výrobku s jinými látkami. Výrobek musí 
být přepravován, skladován a používán v souladu s platnou legislativou  
za dodržování hygienických předpisů. 

Využití poskytnutých informací stejně jako vlastní použití výrobku a definování 
bezpečných podmínek pro používání výrobku je plně v odpovědnosti zákazníka. 

 

Tomáš Oršový
Razítko


