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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(Sestaven v souladu s nařízením EU 1907/2006 (REACH) ve znění pozdějších předpisů) 

 

Článek 1. Identifikace látky/směsi a identifikace organizace/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Obchodní název:    Fluorescenční smalt ve spreji 

1.2. Hlavní identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Identifikovaná pouţití: akrylový smalt, ţe rychle schne, s vysokým obsahem fluorescenčního 

barviva. Vytváří odolný kryt s vysokou charakteristikou jasnosti. Odolný proti mechanickým a 

povětrnostním vlivům. Pro vnitřní i vnější pouţití. Pouţívá se pro barvení reklamních nápisů, 

dopravních značek, různých definic a také pro provedení expresivního interiérového designu 

domu, klubů, barů a diskoték. Pouţívá se pro zabarvení kovových, betonových, sádrových, 

dřevěných, skleněných, papírových a jiných povrchů. 

Nedoporučená pouţití: nedefinováno. 

1.3. Informace o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel: NJUTON-PROMSERVIS s.r.o. 

Adresa: Kancelář č. 110 , Čyčybabina 9, Ukrajina  

Tel/fax:  38-0577661720 

Importér: BIODUR s.r.o. 

Adresa: 31-036 Krakow, ulice Galycka 9, Polsko 

Tel/fax: +48 123 766552 

E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: biuro@theta-doradztwo.pl 

E-mail pro otázky o výrobku: info@biodur.pl 

1.4. Telefonní číslo tísňového volání 

112 (obecné číslo tísňového volání), 998 (poţární ochrana), 999 (lékařská pomoc) 

Článek 2. Identifikace nebezpečí 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
Aerosol 2 Н223-Н229, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE H336. 

Hořlavý aerosol. Kontejner je pod tlakem. Ohřátí hrozí výbuchem. Má dráţdivý účinek na oči. 

Můţe způsobit pocit ospalosti a závratě.  

2.2. Prvky označení 

Piktogramy definující druh nebezpečí a výstraţný signál 

 
POZOR 

Názvy látek, které ovlivnily klasifikaci 

Obsahuje: oktan n-butylu, oktan etilu, oktan metilu 

Kódy, které označují druh nebezpečí 

Н223 Hořlavý aerosol 

Н229 Kontejner je pod tlakem. Ohřátí hrozí výbuchem 

Н319 Má dráţdivý účinek na oči 

Н336 Můţe způsobit pocit ospalosti a závratě 

Kódy, které označují bezpečnostní opatření 

Р102 Uchovávat mimo dosah dětí 

Р210 Uchovávat mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, zdrojů jisker, 

otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekouřit 

Р211 Nerozprašovat nad otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení 

Р251 Nepropichovat a nespalovat ani po pouţití 
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Р271 Pouţívat pouze venku nebo v dobře větrané místnosti 

Р337+Р313 V případě pokračování dráţdivého vlivu na oči je nutné poţádat o radu/dostavit 

se pod lékařský dohled 

Р410+Р412 Chránit před slunečním zářením. Nevystavovat při teplotách nad 50°C/122°F 

Р501 Obsah/kontejner je třeba uloţit do kontejneru určeného pro tříděný sběr odpadu 

Doplňkové označení: 

EUH 066 Opakující se otravy mohou vést k vysoušení nabo popraskání pokoţky 

EUH 208 Obsahuje butylmetakrylát, metylmetakrylát. Můţe vyvolat alergické reakce 

2.3. Jiná nebezpečí 

Výrobek neobsahuje sloţky, které splňují kritéria pro PBT (posouzení odolných, 

bioakumulativních a toxických látek) nebo vPvB (posouzení vysoce odolných a vysoce 

bioakumulativních látek) v souladu s přílohou XIII. nařízení REACH. 

Článek 3. Složení/informace o složkách 

3.1. Směsi 

Číslo CAS: 106-97-8 

Číslo ER (Evropský registr):  

203-448-7 

Indexové číslo: 601-003-00-5 

Registrační číslo REACH: - 

butan
1
 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 

16 – 40% 

Číslo CAS: 79-20-9 

Číslo ER: 201-185-2 

Indexové číslo: 607-021-00-X 

Registrační číslo REACH: - 

oktan metylu
1
 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, 

STOT SE 3 H336 
< 25 % 

Číslo CAS: 123-86-4 

Číslo ER: 201-185-2 

Indexové číslo: 607-021-00-X 

Registrační číslo REACH: - 

oktan n-butylu
1
 

Flam. Liq. 2 H225, STOT SE 3 H336 
< 20 % 

Číslo CAS: 141-78-6 

Číslo ER: 205-500-4 

Indexové číslo: 607-022-00-5 

Registrační číslo REACH: - 

oktan etylu 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, 

STOT SE 3 H336 
< 15 % 

Číslo CAS: 74-98-6 

Číslo ER: 200-827-9 

Indexové číslo: 601-003-00-5 

Registrační číslo REACH: - 

propan
1
 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 
4 – 10 % 

Číslo CAS: 80-62-6  

Číslo ER: 201-297-1 

Indexové číslo: 607-035-00-6 

Registrační číslo REACH:  

01-2119452498-28-XXXX 

metylmetakrylát
1,2

 

Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, 

Skin Sens. 1 H317, STOT SE 3 H335 < 1 % 

Číslo CAS: 97-88-1 

Číslo ER: 202-615-1 

Indexové číslo: 607-033-00-5 

Registrační číslo REACH:  

01-2119486394-28-XXXX 

butylmetakrylát
1
 

Flam. Liq. 2 H226, Skin Irrit. 2 H315, 

Skin Sens. 1 H317, STOT SE 3 H335 < 1 % 

 

1 - látka s určitou maximálně přípustnou koncentrací v pracovním prostředí na národní úrovni  

1- látka s určitou maximálně přípustnou koncentrací v pracovním prostředí na úrovni 

Společenství 

Plné znění kódů H je uvedeno v článku 16 bezpečnostního listu 

Článek 4. Prostředky první pomoci 

4.1. Popis prostředků první pomoci 



Při styku s kůţí: ihned odstranit kontaminovaný oděv. Kontaminovanou kůţi je třeba umýt 

velkým mnoţstvím vody, poté opláchnout velkým mnoţstvím vody s mýdlem. V případě 

výskytu úzkostných příznaků je nutné se poradit s lékařem.  

Při styku s očima: je nutné se poradit s lékařem v případě výskytu podráţdění. Chránit 

nepodráţděné oko, vyjmout kontaktní čočky. Zasaţené oči je třeba opláchnout vodou nebo 

fyziologickým roztokem (například 0,9% chloridové soli nebo 5% glukózy) alespoň několik 

minut. Vyhnout se silnému proudu vody - riziko poškození rohovky. 

V případě polykaní: otravy takovým způsobem obvykle se neobjevují. V případě poţití je třeba 

vypláchnout ústa velkým mnoţstvím vody. Nevyvolávat nevolnost! Nikdy nic nedávat do úst 

bezvědomého. Je třeba se poradit s lékařem, ukázat etiketu.  

V případě otravy prostřednictvím dýchacích cest: vyvést poškozeného na čerstvý vzduch, zajistit 

teplo a klid. V případě potřeby provést umělé dýchání nebo podat kyslík. V případě výskytu 

úzkostných příznaků poradit se s lékařem. 

4.2. Nejdůležitější akutní a zpomalené symptomy a následky otravy 

Při styku s kůţí: opakující se otravy mohou vést k vysoušení nebo popraskání pokoţky, 

odmašťování, roztávaní při stříkání kůţe sprejem blízko. U citlivých osob můţe vyvolat 

alergickou reakci. 

Při styku s očima: zarudnutí, pálení, slzení, podráţdění. 

Vdechování: podráţdění sliznic dýchacího systému, pocit ospalosti a závratě. 

V případě polykaní: s ohledem na formu výrobku negativní výsledky otravy tímto způsobem se 

neočekávají. 

4.3. Pokyny týkající se jakékoli okamžité lékařské pomoci a zvláštního zacházení s 

poškozeným 

Rozhodnutí o způsobu ukládání léčby přijímá lékař po podrobném posouzení stavu poškozeného. 

Léčba je symptomatická. 

Článek 5. Postupy při vzniku požáru 

5.1. Prostředky pro hašení 
Vhodné prostředky pro hašení: pěna pro hašení, prášek pro hašení, vodná suspenze. 

Nevhodné prostředky pro hašení: silný proud vody je riziko šíření poţáru. 

5.2. Zvláštní nebezpečí spojené s látkou či směsí 

Za podmínek poţáru se mohou uvolňovat nebezpečné plyny obsahující oxidy uhlíku a jiné 

neidentifikované produkty termického rozkladu. Vyvarovat se vdechování zplodin hoření, 

mohou být nebezpečné pro zdraví.  

5.3. Informace pro hasiče 

Prostředky obecné ochrany - typické pro případ poţáru. Nelze se nacházet v oblasti, která je v 

nebezpečí ohně, bez příslušného oblečení odolného vůči chemikáliím a bez dýchacího přístroje s 

autonomním cyklem výměny vzduchu. Nedovolovat vnikání vody pro hašení do kanalizace, 

povrchových a spodních vod. Plyn se můţe shromaţďovat na povrchu půdy a přemísťovat na 

daleké vzdálenosti a vytvářet nebezpečí poţáru nebo výbuchu. Kontejnery, které jsou v 

nebezpečí ohně je třeba chladit z bezpečné vzdálenosti rozstříkaným proudem vody. Kontejner 

pod tlakem činí nebezpečí dehermetizace a výbuchu při vysokých teplotách. Sbírat pouţité 

prostředky pro hašení. 

Článek 6. Postupy v případě neúmyslného úniku do životního prostředí 

6.1. Jednotlivá opatření, ochranné zařízení a postupy pro nouzové situace 
Omezit přístup nepovolaných do oblasti havárie aţ do ukončení příslušných čistících operací. 

Zkontrolovat aby odstranění havárie a jejích výsledků prováděl výhradně vyškolený personal. V 

případě velkých úniků izolovat oblast v zóně nebezpečí. Vyvarovat se kontaminaci kůţe a očí. 

Zajistit dostatečné větrání. Prohlásit zákaz kouření, pouţívání otevřeného plamene a nástrojů, 

které způsobují jiskry. Pouţívat osobní ochranné pracovní prostředky. Nevdechovat rozstříkanou 

tekutinu.  

6.2. Opatření v oblasti ochrany životního prostředí 



V případě úniku velkého mnoţství výrobku je třeba zabránit šíření produktu v ţivotním 

prostředí. Informovat příslušné záchranné sluţby.  

6.3. Metody a materiály pro zabránění šíření nákazy a jejího odstranění 

Poškozený obal sebrat mechanicky. Únik je třeba sebrat pomocí nehořlavých materiálů 

pohlcujících kapaliny (například písek, půda, oxid křemičitý, vermikulit) a umístit do kontejnerů 

pro odpad. Sebraný material povaţovat za odpad. Vyčistit znečištěné místo. Nepouţívat nástroje, 

které způsobují jiskry. Nekouřit. 

6.4. Odkazy na jiné články 

Nakládání s odpady výrobku (viz článek 13). Osobní ochranné prostředky (viz článek 8). 

Článek 7. Nakládání s látkami a směsí a jejich skladování 

7.1. Opatření týkající se bezpečného zacházení 

Dodrţovat zákonné předpisy v oblasti obrany a bezpečnosti. Vyhýbat se kontaktu s očima. 

Pouţívat prostředky individuální ochrany. Vyhýbat se vdechování aerosolu. Zajistit dostatečné 

větrání obecné a/nebo místní. Vypnout zdroje zapálení, právě nepouţívat otevřený oheň, 

nekouřit, nepouţívat nástroje, které způsobují jiskry, oblečení z tkanin podstupujících elektrizaci, 

chránit kontejnery před ohřátím. Nestříkat nad otevřeným plamenem nebo rozpáleným 

materiálem. Zabraňovat hromadění elektrostatického náboje.  

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně informací o případných vzájemných 

nesrovnalostech 

Skladovat pouze v suchém a chladném místě při teplotě niţší neţ 50°C. Chránit před zdroji ohně 

a tepla. V areálu skladu dodrţovat zákaz kouření, pouţívání otevřeného ohně a nástrojů 

způsobujících jiskry. Vyhýbat se přímému slunečnímu záření. Nepropichovat a nespalovat obaly 

ani po pouţití. Uchovávat odděleně od jídla, potravinářských výrobků a krmiv pro zvířata. 

7.3. Zvláštní konečné použití 

Ţádné informace o pouţití jiném neţ uvedeném v odstavci 1.2. 

Článek 8. Kontrola otravy/prostředky individuální ochrany 

8.1. Parametry kontroly 

Specifikace  NDS NDSCh NDSP DSB 

butan (CAS 106-97-8) 1900 mg/m
3
 3000 mg/m

3
 --- --- 

propan (CAS 74-98-6) 1800 mg/m
3
 --- --- --- 

oktan n-butylu (CAS 123-86-4) 200 mg/m
3
 950 mg/m

3
 --- --- 

oktan metylu (CAS 79-20-9) 250 mg/m
3
 600 mg/m

3
 --- --- 

oktan etylu (CAS 141-78-6) 734 mg/m
3
 1468 mg/m

3
 --- --- 

butylmetakrylát (CAS 97-88-1) 100 mg/m
3
 300 mg/m

3
 --- --- 

metylmetakrylát (CAS 80-62-6) 100 mg/m
3
 300 mg/m

3
 --- --- 

Právní důvod: VLA (Věstník legislativních aktů) 2014 poloţka 817. 

Doporučené procedury monitorování 

Je nutné pouţívat postupy monitorování koncentrací nebezpečných sloţek v ovzduší a postupy 

kontroly čistoty vzduchu na pracovišti do té míry, ţe jsou k dispozici a odůvodněny na tomto 

místě v souladu s příslušnými polskými nebo evropskými normami s přihlédnutím k podmínkám 

převládajícím v místě otravy a příslušné metodologie měření přizpůsobené k pracovním 

podmínkám. Postup, typ a častost studií a měření musí být v souladu s poţadavky obsaţenými v 

nařízení ministra zdravotnictví ze dne 2. února 2011 (VLA číslo 33, poloţka 166). 

8.2. Kontrola nebezpečí 

Dodrţovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny. Vyhýbat se kontaktu s očima a kůţí. Okamţitě 

sundat znečištěný oděv. Na pracovišti je třeba zajistit obecnou a/nebo místní ventilaci za účelem 

udrţení koncentrací škodlivých faktorů ve vzduchu niţších neţ jsou uvedeny jako přípustné 

hodnoty.  Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po práci je třeba řádně umýt ruce. 

Pokud se v průběhu pracovních postupů vzniká nebezpečí hoření oděvu zaměstnanece ne více 

neţ 20 m ve vodorovném směru od míst, kde jsou tyto postupy prováděny, měly by být 

stanoveny záchranné sprchy (sprchy bezpečnosti) pro mytí celého těla a oddělené sprchy pro 

výplach očí. 



 

 

Ochrana rukou 

Pouţívat ochranné rukavice odolné vůči vlivu výrobku. Typ a tloušťku materiálu vybrat 

individuálně na pracovišti. V případě krátkodobého kontaktu pouţívat ochranné rukavice s 

úrovní efektivity 2 nebo vice (čas probití > 30 minut). V případě dlouhodobého kontaktu 

pouţívat ochranné rukavice s úrovní efektivity 6 (čas probití > 480 minut). Při pouţití 

ochranných rukavic v kontaktu s chemickými výrobky je třeba pamatovat o tom, ţe tyto úrovně 

efektivity a čas probití jim odpovídající neznamenájí reálný čas ochrany na tomto pracovišti, 

protoţe tato ochrana je ovlivněna mnoha faktory, jako je teplota, působení jiných látek, atd. 

Vyţaduje se okamţitá výměna rukavic v případě výskytu jakýchkoliv známek opotřebení, 

poškození nebo změn v podobě (barva, elasticita, forma). Je třeba dodrţovat pokyny výrobce a to 

nejen v oblasti pouţití, ale také při jejich čištění a skladování. Důleţitým faktorem je také 

správný způsob sundání rukavic tak, abe se zabránilo kontaminaci rukou v průběhu tohoto 

postupu. 

Ochrana těla 

Antistatický ochranný oděv z husté tkáně (nejlepší z přírodních vláken, jako je bavlna). 

Ochrana očí 

Ochranné brýle v hermetickém pouzdru s boční ochranou (obroučky brýlí z umělého materiálu 

odolného vůči vlivu organických rozpouštědel). 

Ochrana dýchacích cest 

Za normálních podmínek není nutné pouţívat. V případě nedostatečného větrání je třeba 

pouţívat schválený respirátor s pohlcovačem typu AX. Při práci v uzavřených prostorách s 

nedostatečným obsahem kyslíku ve vzduchu, velké nekontrolované emise nebo za jiných 

okolností, kdyţ maska s pohlcovačem neposkytuje dostatečnou ochranu je třeba pouţívat 

dýchací přístroj s nezávislým přívodem vzduchu. 

Pouţívané osobní ochranné prostředky musí splňovat poţadavky obsaţené v nařízení 

Ministerstva ekonomiky ze dne 21. prosince 2005 (VLA číslo 259, poloţka 2173) a směrnici 

89/686/EU (spolu s následnými změnami). Zaměstnavatel je povinen poskytnout ochranné 

prostředky odpovídající vykonávaným funkcím a splňující poţadavky na kvalitu včetně jejich 

skladování a čištění. 

Kontrola rizik pro ţivotní prostředí 

Vyhnout se úniku do ţivotního prostředí, nepouštět do kanalizace. Moţné emise z ventilačních 

systémů a provozního zařízení je nutno prověřovat s cílem zjištění jejich souladu s poţadavky 

zákona o ochraně ţivotního prostředí. 

Článek 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Agregátní stav/forma: kapalina v aerosolovém kontejneru 

Barva: dle specifikace 

Vůně: typický 

Práh zápachu: k dispozici ţádné údaje 

Hodnota pH: nepouţívá se 

Teplota tavení/vytvrzování: k dispozici ţádné údaje 

Počáteční teplota varu (1013 gPa): 56-126 °С 

Teplota vznícení: 25-29 °С 

Rychlost odpařování: k dispozici ţádné údaje 

Hořlavost (pevné látky, plynu): snadno zápalný 

Horní/dolní mez výbušnosti: k dispozici ţádné údaje 

Pruţnost páry (20 °С): 1,8 – 5 bar 

Hustota páry (vzduchu = 1): > 1 

Hustota (20°С): 0,75 – 0,95 g/cm
3
 

Rozpustnost: k dispozici ţádné údaje 



Koeficient rozdělení: n-oktanol/voda: k dispozici ţádné údaje 

Teplota samovznícení: k dispozici ţádné údaje 

Teplota rozkladu: k dispozici ţádné údaje 

Výbušné vlastnosti: tvoří výbušnou směs se vzduchem 

Oxidační vlastnosti: nevykazuje 

Viskozita: k dispozici ţádné údaje 

9.2. Další informace 

Ţádné výsledky dodatečných výzkumů. 

Článek 10. Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Produkt je reaktivní. Pára produktu můţe tvořit výbušné směsi se vzduchem. Více informací viz. 

v pododdílech 10.3-10.5. 

10.2. Chemická stabilita 

Při správném pouţívání a skladování produkt je stabilní. 

10.3. Možnost vzniku nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce nejsou známy. 

10.4. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat 

Vyhýbat se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření, teplotám nad 50°C. 

10.5. Nevhodné materiály 

Vyhýbat se kontaktu se silnými oxidačními činidly, silnými kyselinami a zásadami. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy. 

Článek 11. Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických výsledcích 

Toxicita složek 

oktan n-butylu (CAS 123-86-4) 

LC50 (vdechování, krysa) 390 ppm/4 g 

LC50 (kůţe, krysa) > 17600 mg/kg 

oktan metylu (CAS 79-20-9) 

LD50 (potravinová cesta, krysa)  > 5000 mg/kg 

LC50 (vdechování, krysa) 16000 ppm/4 h 

LC50 (kůţe, krysa)   > 5000 mg/kg 

oktan etylu (CAS 141-78-6) 

LD50 (potravinová cesta, krysa)  5620 mg/kg 

Toxicita směsi 

Akutní toxicita 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Ţíravý/dráţdivý účinek na kůţi 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. Opakující se otravy mohou vést 

k vysoušení nebo popraskání kůţe.  

Váţné poškození očí/dráţdivé účinky na oči 

Dráţdí oči. 

Přecitlivělost dýchacích cest nebo kůţe 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. Avšak výrobek obsahuje sloţky, 

které mohou způsobit alergické reakce u citlivých osob. 

Mutagenní účinky na generativní buňky 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Karcinogenní vliv 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Škodlivé účinky na plodnost 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Toxické účinky na cílové orgány – jednorázová otrava 



Můţe způsobit pocit ospalosti nebo závratě. 

Toxické účinky na cílové orgány – opakované otravy 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Nebezpečí způsobené vdechováním 

Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci. 

Článek 12. Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Toxicita sloţek 

oktan etylu (CAS 141-78-6) 

Akutní toxicita pro ryby LC50 220 – 250 mg/l/96 g (Pimephales promelas) 

 LC50 484 mg/l/96 g (Oncorhynchus mykiss) 

Akutní toxicita pro dafnie EC50 560 mg/l/48 g (Daphnia magna) 

oktan n-butylu (CAS 123-86-4) 

Akutní toxicita pro ryby LC50 17 – 19 mg/l/96 g (Pimephales promelas) 

 LC50 100 mg/l/96 g (Lepornis macrochirus) 

 LC50 62 mg/l/96 g (Leuciscus idus) 

Akutní toxicita pro dafnie EC50 72,8 mg/l/48 g (Daphnia magna) 

Akutní toxicita pro řasy EC50 674,7 mg/l/72 g (Desmodesmus subspicatus)  

oktan metuly (CAS 79-20-9) 

Akutní toxicita pro ryby LC50 295 – 348 mg/l/96 g (Pimephales promelas) 

 LC50 250 – 350 mg/l/96 g (Brachydanio rerio) 

Akutní toxicita pro dafnie EC50 1026,7 mg/l/48 g (Daphnia magna)  

Akutní toxicita pro řasy EC50 120 mg/l/72 g (Desmodesmus subspicatus)  

Toxicita směsi 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný produkt pro ţivotní prostředí. 

12.2. Stabilita a schopnost rozkladu 

Látky: oktan n-butylu, oktan etylu, oktan metylu zaţívají lehký biologický rozklad. 

12.3. Schopnost bioakumulace 

oktan n-butylu: koeficient biokoncentrace BCF = 3,1; log Pow = 1,81 

oktan etylu: koeficient biokoncentrace BCF = 30; log Pow = 0,6 

oktan metylu: log Pow = 0,18 

butan: log Pow = 2,89 

propan: log Pow = 2,3 

12.4. Mobilita v půdě 

Produkt je mobilní ve vodním prostředí a půdě. Plynné sloţky se rychle šíří ve vzduchu. Mobilita 

sloţek této směsi závisí na jejich hydrofilních a hydrofobních vlastnostech, abiotických a 

biotických půdních podmínkách včetně struktury půdy, klimatických podmínek, ročního období 

a půdních organismů. 

12.5. Výsledky hodnocení vlastností PBT a vPvB  

Látky obsaţené ve směsi nejsou vyhodnoceny jako PBT a vPvB. 

12.6. Jiné škodlivé následky vlivu 

Směs není klasifikována jako představující hrozbu pro ozonovou vrstvu. Je třeba posoudit 

moţnost jiných škodlivých následků vlivu jednotlivých sloţek směsi na ţivotní prostředí 

(například moţnost vzniku hormonálních poruch, vliv na růst globálního oteplování). 

Článek 13. Nakládání s odpady 

13.1. Metody likvidace odpadů 

Předpisy týkající se směsí: nevypouštět do kanalizace. Likvidovat v souladu s platnými předpisy. 

Neodstraňovat výrobek z obalu. Kód odpadu je třeba poskytnout do místa jeho vzniku. 

Předpisy týkající se pouţitých obalů: třídění těchto odpadů splňuje poţadavky na nebezpečný 

odpad. Obal je třeba předat specializované firmě. Nemíchat s jiným odpadem. Nespalovat a 

nepropichovat prázdný obal. Společenské právní akty: směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/EU a 94/62/EU. 



Národní právní úkony: VLA 2013, poloţka 21 spolu s následnými změnami, VLA 2013 poloţka 

888. 

Článek 14. Dopravní informace 

14.1. Číslo OSN 

(Organizace spojených národů)  

OSN 1950 

14.2. Správný dopravní název UN 

AEROSOL, hořlavý 

14.3. Třída nebezpečnosti v dopravě 

 2 (nálepka 2.1) 

 

14.4. Obalová skupina 

Nepouţívá se. Objemy jsou omezeny na 1 litr. 

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí 

Směs nezpůsobuje nebezpečí pro ţivotní prostředí v souladu s kritérii obsaţenými v dopravních 

předpisech. 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Vyhýbat se zdrojům vznícení a ohně. Objekty, které se odesílají, nelze házet a vystavovat 

úderům. Nádoby je nutno ukládat do vozidla nebo kontejneru tak, aby nemohli se přemístit nebo 

spadnout. 

14.7. Hromadná doprava podle Přílohy II Úmluvy MARPOL a kodexu IBC 

Nepouţívá se. 

Článek 15. Informace o právních předpisech 

15.1. Právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí, 

specifické pro látky nebo směsi 

Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsí (VLA číslo 63, poloţka 322 

spolu s následnými změnami). 

Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 6. června 2014 ohledně maximálních 

přípustných koncentrací a intenzit faktorů škodlivých pro zdraví v pracovním prostředí (VLA 

2014 poloţka 817). 

Evropská dohoda ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboţí. 

Zákon o odpadech ze dne 14. prosince 2012 (VLA 2013 poloţka 21 spolu s následnými 

změnami). Zákon o nakládání s obaly a odpady z obalů ze dne 13. června 2013 (VLA 2013 

poloţka 888). Nařízení ministra ţivotního prostředí o katalogu odpadů ze dne 9. prosince 2014 

(VLA 2014 poloţka 1923). 

Nařízení ministra ekonomiky ze dne 21. prosince 2005 o základních poţadavcích na prostředky 

pro osobní ochranu (VLA № 259, poloţka 2173). 

Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 2. února 2011 ohledně výzkumu a měření faktorů s 

negativním vlivem na zdraví v pracovním prostředí (VLA № 33, poloţka 166). 

2015/830/EU Nařízení Komise ze dne 28. května 2015, které nahrazuje nařízení (EU) číslo 

1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocení, povolení a omezování 

chemických látek (REACH). 

1907/2006/EU Nařízení o registraci, hodnocení, udělování povolení a uţitých omezení v oblasti 

chemických látek (REACH), zřízení Evropské agentury pro chemické látky, které nahrazuje 

směrnici 1999/45/EU a zamítá Nařízení Rady (EWG) číslo 793/93 a číslo 1488/94 a také 

směrnici Rady 76/769/EWG a směrnici Komise 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EU a 

2000/21/EU spolu s následnými změnami. 

1272/2008/EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, které nahrazuje a zamítá směrnice 67/548/EWG a 1999/45/EU 

a nahrazuje nařízení (EU) číslo 1907/2006 spolu s následnými změnami. 

2008/98/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a 

taková, ţe odmítá některé směrnice. 



94/62/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 

odpadech z obalů. Nařízení ministra ekonomiky ze dne 5. listopadu 2009 o specifických 

poţadavcích na aerosolové výrobky (VLA 2009 № 188 poloţka 1460 spolu s následnými 

změnami). 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti pro směs není nutné. 

Článek 16. Další informace 

Úplné znění kódů H článku 3 bezpečnostního listu 

Н220 velmi hořlavý plyn 

Н225  extrémně hořlavá kapalina a páry 

Н226  hořlavá kapalina a páry 

Н280 obsahuje plyn pod tlakem. Ohřev hrozí výbuchem 

Н315 dráţdivé účinky na kůţi 

Н317  můţe vyvolat alergickou koţní reakci 

Н319 dráţdivé účinky na oči 

Н335 můţe způsobit podráţdění dýchacích cest 

Н336 můţe způsobit pocit ospalosti a závratě 

Vysvětlení zkratek a akronymů 

NDS maximálně přípustná koncentrace 

NDSСh dočasná maximálně přípustná koncentrace 

NDSP nejvyšší maximálně přípustná koncentrace 

DSB přípustná koncentrace v biologickém materiálu 

PBT odolná látka, která vykazuje schopnost bioakumulace a toxická 

vPvB velmi odolná látka s velmi vysokým sklonem k bioakumulaci 

Flam. Gas 1 hořlavý plyn kategorie 1 

Press. Gas plyn pod tlakem 

Eye Irrit. 2 dráţdivé účinky na oči kategorie 2 

Skin Irrit. 2 dráţdivé účinky na kůţi kategorie 2 

Flam. Liq. 2, 3 hořlavá kapalná látka kategorie 2, 3 

STOT SE 3 toxické účinky na cílové orgány – jednorázová otrava kategorie 3 

Skin Sens. 1 přecitlivělost - účinky na kůţi kategorie 1 

Aerosol 2 aerosolní výrobek kategorie 2 

Příprava 

Před pouţitím výrobku uţivatel je povinen se seznámit se základy bezpečnosti a hygieny práce 

při zacházení s chemikáliemi a obzvlášť je třeba provést odpovídající odbornou přípravu. Osoby 

spojené s přepravou nebezpečných látek v souladu s Dohodou ADR musí být náleţitě připraveny 

v oblasti plnění povinností (obecná příprava, zvláštní příprava a příprava v oblasti bezpečnosti). 

Odkazy na klíčovou literaturu a datové zdroje 

List byl vyvinut na základě informací poskytnutých výrobcem a stávajících znalostí a zkušeností 

s ohledem na platné právní předpisy. 

Klasifikace a postupy pouţité pro provedení klasifikace směsí v souladu s nařízením EU 

1272/2008 spolu s následnými změnami. 

Nebezpečí pro zdraví – výpočtová metoda 

Fyzické nebezpečí – výzkum 

Dodatečné informace 

Datum aktualizace: 18.03.2016 

Verze:   2 

Změny:  Články 1.-16. 

Osoba, která sestavila bezpečnostní list: Mgr. Ing. Kinga Vasylevska (na základě údajů výrobce) 

Bezpečnostní list vydala: Technická konzultace “TNETA” 

 

Tento bezpečnostní list nahrazuje a ruší všechny předchozí verze 



 

Výše uvedené informace vznikly na základě aktuálně dostupných údajů popisujících produkt a 

také zkušeností a znalostí existujících v této oblasti u výrobce. Nejsou kvalitativním popisem 

výrobku nebo jistotou pro specifické vlastností. Měly by být povaţovány za pomůcku pro 

bezpečné zacházení při dopravě, skladování a pouţití výrobku. To nezbavuje uţivatele z 

odpovědnosti za nesprávné pouţívání výše uvedených informací a dodrţení všech právních 

norem platných v této oblasti. 

Tento bezpečnostní list podléhá ochraně vyplývající ze zákona ze dne 4. února 1994 o autorském 

právu a právech souvisejících. Kopírování, úprava, doplnění nebo změna bezpečnostního listu 

nebo jeho fragmentů bez předchozího souhlasu společnosti “Technická konzultace TNETA Dr. 

Tomaš Gendek” jsou zakázány. 

 

Tento překlad z ukrajinského do českého jazyka provedl překladatel Charkivské obchodní a 

průmyslové komory, Ukrajina. Přiměřenost překladu se potvrzuje v případě přítomnosti razítka 

odboru zahraničních překladů na dokladu. 

Vykonavatel povinností vedoucího odboru zahraničních překladů V. V. Batig 

 

 

 


