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Datum přípravy: 12.02.2015 
Datum aktualizace: 29.02.2016 
 

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název CON4’S AEROSOL 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití 
Lepidlo na laminované plasty, hrany nábytku, dřevo, většinu kovů a 
stavební materiály 

Nedoporučená použití 
Všechny ostatní použití než výše uvedené. Nepoužívejte na flexibilní 
PVC. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Název/adresa SCHILSNER Industry Group Sp. z o.o. 

 ul. Bierutowska 77 

 51-317 Wrocław 

Odpovědná osoba Tomasz Pajor 

Telefonní číslo +48 713 500 601 

Číslo faxu +48 713 252 671 

1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzové číslo 112, 999 

 

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTÍ 
  
2.1 Klasifikace směsi 
Směs je klasifikována jako nebezpečná směs. 
Klasifikace 
Flam. Aerosol 1 
Carc. 2 
Nebezpečí 
H222 Extrémně hořlavý plyn 
H229 Tlaková nádoba; při zahřívání se může roztrhnout. 
H351  Podezření na vyvolání rakoviny 
2.2 Prvky označení 
Výstražné značky a nápisy 

  
NEBEZPEČÍ 
H věty 
H222 Extrémně hořlavý plyn 
H229 Tlaková nádoba; při zahřívání se může roztrhnout. 
H351  Podezření na vyvolání rakoviny 
P věty 
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli 
jim! 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení! Zákaz kouření! 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení! 
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P251 Nádoba pod tlakem; nepropichujte nebo nespalujte ani po použití! 
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky! 
P260 Nevdechujte páry! 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru! 
P308 + P313 V případě expozice nebo kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření! 

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením! Nevystavujte vyšším teplotám než 50 C/122 

F! 
Doplňkové věty pro bezpečné zacházení (P věty) 
P405 Skladujte uzamčené! 
P501 Zlikvidujte obsah nádoby v souladu s místními/regionálními/národními předpisy! 
Dodatečné informace 
Nádoba je pod tlakem, chraňte před sluncem a zahřátím nad 50 °C! Nepropichujte ani 
nespalujte, a to ani po použití! Nestříkejte nad otevřený oheň nebo rozžhavený materiál! 
Chraňte před zdroji vznícení - při stříkání nekuřte! 
Obsahuje dichlormethan. 
2.3 Další nebezpečnost 
vPvB – Neobsahuje. 
PBT – Neobsahuje. 
 

Oddíl 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky 
Nevztahuje se. 
3.2 Směsi 
 

Název (registrační 
číslo) 

Obsah v % Číslo CAS 
Č. WE/Index, 
EINECS 

Nařízení (ES) 
č. 1272/2008 [CLP] 

Dichlormethan 

(01-2119480404-41) 
30 - 60 75-09-2 

200-838-9/ 
602-004-00-3, - 

Carc. 2; H351 

Butan/isobutan 
(01-2119474691-32) 

10 - 30 
106-97-8; 
75-28-5 

203-448-7; 
 200-857-2; 
601-004-00-0, - 

Flam. Gas. 1; H220 

Propan 

(01-2119486944-21) 
10 - 30 74-98-6 

200-827-9/ 
601-003-00-5,- 

Flam. Gas. 1; H220 

Úplný význam H vět je uveden v bodě 16. 
Poznámka C, poznámka U 

 
Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
4.1 Popis opatření první pomoci 
Vdechnutí 
Odstraňte zraněného z nebezpečné zóny! Zajistěte přívod čerstvého vzduchu! Poraďte se 
s lékařem! Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku a okamžitě vyhledejte 
lékaře! 
Kůže 
Znečištěný, nasáklý oděv ihned svlékněte, důkladně omyjte vodou a mýdlem; v případě 
podráždění pokožky (např. zarudnutí) vyhledejte lékaře! 
Oči 
Vyjměte kontaktní čočky! Okamžitě vyplachujte oči mírným proudem teplé vody; přidržujte oční 
víčka po dobu alespoň 15 minut! Poraďte se s lékařem! 
Požití 
Nevyvolávejte zvracení, pokud to nenařídí lékař! Vypláchněte ústa vodou; osobě při vědomí 
dejte vypít velké množství vody! Osoba v bezvědomí by neměla dostat nic, co by spolkla. 
Okamžitě zavolejte lékaře! Ukažte obal nebo štítek produktu! 
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4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Inhalační expozice 
Může způsobit závratě, nevolnost a bezvědomí.  
V případě nadměrné expozice mohou organická rozpouštědla způsobit poruchy centrálního 
nervového systému s ospalostí a omamnými rysy a v případě expozice vysokým 
koncentracím mohou způsobit bezvědomí a smrt. Expozice způsobuje kašel, tlak na hrudi, 
bolest v krku. 
Požití 
Může způsobit bolest a zarudnutí v ústech a krku.  
Kožní kontakt 
V důsledku dlouhodobého kontaktu může způsobit zarudnutí, podráždění a vysušení 
pokožky. Výrobek obsahuje látky absorbované kůží, které mohou způsobit příznaky podobné 
vdechování nebo požití. 
Kontakt s očima 
Dráždí oči a sliznice. Viz také oddíl 11. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Ukažte obal nebo štítek produktu! 
 

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 
5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva 
vodní sprcha, vodní mlha, oxid uhličitý (CO2), pěna 
Ohrožené nádoby chlaďte vodou, aby nedošlo k jejich výbuchu! Plyny/páry/mlhy rozptýlte 
vodní sprchou! Tekoucí rozlitý produkt zřeďte stříkanou vodou! 
Nevhodná hasiva 
přímý proud vody 
5.2 Zvláštní nebezpečí související s látkou 
Extrémně hořlavý; vytváří výbušné směsi par se vzduchem. Páry mohou migrovat nad zemí 
a při kontaktu se vzdálenými zdroji vznícení se znovu vznítí. Nádoby mohou při zahřátí 
explodovat. Při požáru může vznikat oxid uhelnatý a oxid uhličitý – viz také oddíl 
9!Nevdechujte páry a výpary vznikající při požáru! 
5.3 Pokyny pro hasiče 
Podle velikosti požáru noste plynotěsný ochranný oděv a dýchací přístroj s nezávislým 
zdrojem vzduchu, bezpečnostní obuv, přilby, ochranné obleky atd.! Výrobek je hořlavý, 
nerozpustný ve vodě. Viz také oddíl 9! 
5.4 Dodatečné informace 
Použité hasicí prostředky sbírejte a likvidujte podle platných předpisů! 
Použitá hasiva a kontaminovaná voda se nesmí dostat do kanalizace, povrchových vod, 
podzemních vod a kanalizace. 
Informujte okolí o požáru, odstraňte z nebezpečného prostoru všechny osoby, které se 
nepodílejí na hašení! 
Informujte hasičskou záchrannou službu, v případě potřeby i policii, nejbližší obecní úřady a 
nejbližší chemickou záchrannou jednotku! 
 

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Vyhněte se požáru, nekuřte! 
Zajistěte dostatečné větrání! 
Zabraňte kontaminaci směsí kůži a oči! Vyvarujte se vdechování! 
Používejte vhodné osobní ochranné prostředky! 
Označte místo úniku a chraňte před neoprávněnými osobami! 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
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Nevylévejte do kanalizace, povrchových vod, podzemních vod a půdy! 
Zajistěte rošty a odtoky! 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Sbalte uvolněný produkt. Únik zakryjte inertním, nehořlavým absorpčním materiálem (např. 
vermikulitem, suchým pískem nebo zeminou) a mechanicky shromážděte do označené kovové 
nádoby na odpad! Odpad zlikvidujte podle doporučení uvedených v oddílu 13! 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Informace týkající se osobního vybavení naleznete v oddíle 8. 
Další informace o nakládání s odpady naleznete v oddíle 13. 
 

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  
Vyvarujte se vdechování výparů! 
Zajistěte dobré větrání na pracovišti! 
Odstraňte všechny zdroje vznícení – nekuřte! 
Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou! 
V pracovní místnosti nejezte, nepijte, nekuřte a neskladujte potraviny! 
Dodržujte pokyny na štítku a návod k použití! 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně jakýchkoliv nekompatibilit 
Chraňte před zdroji tepla, jiskrami a otevřeným plamenem! Produkt je extrémně hořlavý. 
Produkt skladujte v originálních, těsně uzavřených obalech na chladném, suchém a dobře 
větraném místě! Nádoba je pod tlakem, chraňte před sluncem a zahřátím nad 50 °C! Chraňte 
před zdroji tepla, jiskrami a otevřeným plamenem! Neskladujte společně s kyselinami a 
oxidanty! Viz také oddíl 10! 
Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy! 
Doporučení týkající se prevenci požáru a výbuchu 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření! Používejte elektrická zařízení 
v nevýbušném provedení! Nepoužívejte jiskřící zařízení a nástroje! Proveďte preventivní 
opatření proti výbojům statické elektřiny! Produkt vytváří se vzduchem výbušné směsi, které 
migrují nad zemí a mohou se znovu vznítit při kontaktu se vzdálenými zdroji vznícení. 
7.3 Specifická konečná použití 
Nejsou dostupné žádné informace o konkrétním konečném použití. Viz také technický 
seznam produktů! 
 

Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
  
8.1 Kontrolní parametry  

Dichlormethan  
NDS – 20 mg/m3 

NDSCh – 50 mg/m3 
NDSP –  neuvedeno 
 
Způsob stanovení: 
PN-77/Z-04110/00 Zkoušky na obsah methylenchloridu; rozsah normy  
PN-77/Z-04110/01 Zkoušky na obsah methylenchloridu; stanovení methylenchloridu na 
pracovních stanicích metodou plynové chromatografie bez obohacení vzorku a 
s obohacením sirouhlíkem 
PN-83/Z-04110/02 Zkoušky na obsah methylenchloridu; stanovení methylenchloridu na 
pracovních stanicích plynovou chromatografií s obohacením vzorku toluenem nebo 
kumenem 

 
Butan 
NDS - 1900 mg/m3 
NDSCh - 3000 mg/m3 
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NDSP - nedefinováno  
Propan  
NDS - 1800 mg/m3 
NDSCh - neuvedeno;  
NDSP - nedefinováno  
 

Způsob stanovení:  
PN-Z-04252-1: 1998 Ochrana čistoty vzduchu; zkoušky na obsah složek kapalných 
plynů; stanovení propanu a n-butanu na pracovních místech pomocí plynové 
chromatografie 
  

8.2 Omezování expozice  
Vhodné technické kontrolní opatření 
Dbejte na dobré větrání! Pokud koncentrace překročí maximální koncentrační limity, měly by 
být použity dýchací ochranné masky. V blízkosti pracovních stanic instalujte pomůcky pro 
výplach oka! 
Osobní ochranné prostředky 
Před každou přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce! 
Při používání přípravku nepijte, nejezte a nekuřte! 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv! 
Ochrana dýchacích cest 
Nevdechujte páry! V podmínkách nedostatečného větrání, v podmínkách vystavení 
koncentracím přesahujícím přípustné hodnoty NDS používejte filtrační masky s vhodnými 
absorbéry nebo dýchací přístroj s nezávislým přívodem vzduchu! Při volbě vhodných 
opatření k ochraně dýchacích cest vyhledejte odbornou radu! 
Ochrana kůže rukou 
Používejte vhodné ochranné rukavice odolné vůči produktu, zvláště v podmínkách 
dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu s pokožkou rukou! Ochranné vlastnosti rukavic 
závisí nejen na typu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Trvání ochranného účinku se může 
u různých výrobců rukavic lišit. U mnoha látek není možné přesně odhadnout životnost 
rukavic. S ohledem na parametry rukavic udávané výrobcem je třeba při používání výrobku 
věnovat pozornost tomu, zda si rukavice stále zachovávají své ochranné vlastnosti. 
Ochrana očí/obličeje 
vhodné ochranné brýle  
Ochrana těla 
Podle expozice používejte při práci s přípravkem vhodný ochranný oděv, zástěry a 
ochrannou obuv! Při výběru vhodné ochrany těla se poraďte s odborníkem! 
Dodatečné informace 
Není. 
 

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

Charakter aerosol 
Barva jantarová 
Vůně specifické - chlorované uhlovodíky 
pH Nevztahuje se. 
Teplota tuhnutí Nevztahuje se. 
Bod varu 40 C (760 mm Hg); bod varu dichlormethanu 
Bod vzplanutí < -40 C týká se dichlorometanu 

Teplota automatického zapalování 410 °C/580 C 
Dolní mez výbušnosti 1,8 % obj. 
Horní mez výbušnosti 9,5 % obj. 
Tlak páry žádná data 
Hustota ~ 1,18 (hustota lepicí kapaliny) (200C) 



           BEZPEČNOSTNÍ LIST CHEMICKÉ SMĚSI 
CON4’S AEROSOL 

 

 

Strana 6 z 10 

Rozpustnost neoznačeno 

Rozpustnost ve vodě Není rozpustný. 

Teplota automatického zapalování  
Teplota rozkladu neoznačeno 
Míra vypařování: 27,5 (data pro dichlormethan; n-butylacetát = 1) 
Výbušné vlastnosti Extrémně hořlavý; vyhněte se zdrojům ohně! 
Viskozita (při 20 C) ~ 1000 mPas při 20 C (údaje pro kapalnou frakci) 
Logaritmická hodnota 
rozdělovacího koeficientu n-
oktanol/voda: 

Log Pow: 1,25 (údaje pro dichlormethan) 

 

Oddíl 10: STABILITA A REAKTIVITA 
 
10.1 Reaktivita  
Vzhledem ke své reaktivitě produkt nepředstavuje žádná specifická nebezpečí. 
10.2 Chemická stabilita 
Vysoce těkavý produkt 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí  
Za normálních podmínek skladování nejsou známy nebezpečné reakce.  
Nepodléhá nebezpečné polymeraci. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Vyhněte se teplu, plamenům a jiným zdrojům zapálení! 
10.5 Neslučitelné materiály 
Vyhněte se kontaktu s hliníkem! 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
V důsledku tepelného rozkladu nebo během požáru mohou vznikat oxidy uhlíku a další 
toxické plyny a páry. Viz také oddíl 5! 
 

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
11.1 Informace o toxikologických účincích 
Příslušné třídy nebezpečnosti 
a) Akutní toxicita 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě.  
b) Žíravé/dráždivé účinky na kůži 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě.  
c) Vážné poškození očí /podráždění očí 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě.  
d) Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě. 
e) Mutagenní účinek na reprodukční buňky 
K produktu nejsou žádné údaje. Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě. 
f) Karcinogenita 
Obsahuje dichlormethan, klasifikovaný jako karcinogen kategorie 3. Produkt je klasifikován 
jako nebezpečný v této třídě.  
g) Toxicita pro reprodukci 
K produktu nejsou žádné údaje. Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě.  
h) Toxicita pro cílové orgány 
Jednorázová expozice 
K produktu nejsou žádné údaje. Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě. Viz 
také oddíl 3! 
Opakovaná expozice 
K produktu nejsou žádné údaje. Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě. 
i) Nebezpečí vdechnutí 
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K produktu nejsou žádné údaje. Produkt není klasifikován jako nebezpečný v této třídě. 
Opožděné a okamžité účinky i chronické účinky z krátkodobé a dlouhodobé expozice 
Cesty vstřebávání do těla 
Respirační, kožní 
Cílové orgány toxicity 
centrální nervový systém, dýchací systém, plíce, játra 
Příznaky expozice 
narkotické účinky, ospalost, bBolesti hlavy a závratě 
Specifické účinky 
Časté vdechování par může způsobit senzibilizaci dýchacích cest. Má odmašťovací účinek, 
způsobuje vysušení a popraskání pokožky. 
Další toxikologické informace 
Není. 
Toxikologické údaje pro složky 
Propan (CAS: 74-98-6)  
Akutní toxicita 
hodnota střední letální dávky, LC50, za podmínek 4hodinové inhalační expozice potkanů > 
20 mg/L 
Dichlormethan (CAS: 75-09-2)  
Akutní toxicita 
hodnota střední smrtelné dávky, LD50, po perorálním podání myším 4 770 mg /kg tělesné 
hmotnosti 
Hodnota střední smrtelné dávky, LD50, po perorálním podání potkanům 5 350 mg/kg tělesné 
hmotnosti 
Hodnota střední letální dávky, LC50, za podmínek 4hodinové inhalační expozice potkanů 88 
mg/L 
 

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
  
12.1 Toxicita  
Akutní vodní toxicita 
Odhaduje se, že produkt není toxický pro ryby.  
Komponenty produktu nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí, nelze však 
vyloučit, že velké nebo časté vypouštění produktu může mít škodlivý vliv na životní prostředí.  
Nedovolte, aby se produkt dostal do životního prostředí! Nedovolte, aby se produkt dostal do 
kanalizace, aby kontaminoval povrchové vody a půdu! 
Ekotoxikologické údaje pro složky produktu 
dichlormethan (CAS: 75-09-2)  
ekotoxicita 
Látka není klasifikována jako škodlivá pro životní prostředí. Nelze však vyloučit možnost, že 
velké nebo časté vypouštění látek může mít škodlivý vliv na životní prostředí.  
Chronická toxicita pro vodní prostředí 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Toxicita pro mikroorganismy 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Toxicita pro organismy v suchozemském prostředí 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Toxicita pro atmosférické prostředí 
K produktu nejsou žádné údaje. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Propan (CAS: 74-98-6)  
Odhaduje se, že je snadno biologicky odbouratelný. Na vzduchu ve fotochemické reakci 
podléhá rychlé oxidaci.  
Dichlormethan (CAS: 75-09-2)  
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Je biologicky odbouratelný. 
12.3 Bioakumulační potenciál 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Dichlormethan (CAS: 75-09-2) 
látka s nízkým bioakumulačním potenciálem 
Logaritmická hodnota rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda:  
1,25  
12.4 Mobilita v půdě 
K produktu nejsou žádné údaje. 
Dichlormethan (CAS: 75-09-2) 
těkavá látka, nerozpustná ve vodě a těžší než voda 
12.5 Výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a vysoce 
bioakumulativních látek 
K produktu nejsou žádné údaje.  
Propan (CAS: 74-96-6) 
Podle současných kritérií platných v EU látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako látka PBT 
nebo vPvB.  
Dichlormethan (CAS: 75-09-2) 
Nevztahuje se.  
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
žádná data 
 

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
13.1. Metody nakládání s odpady 
Pokyny pro odstraňování  
Nevyhazujte do kanalizace, odpadních vod, příkopů, vodních toků! Nelikvidujte 
s komunálním odpadem! 
Výrobek a jeho obal by měly být zlikvidovány bezpečným způsobem, na vhodném místě, 
v souladu s platnými předpisy.  
Odpad produktu by měl být recyklován nebo skladován nebo spalován ve vhodných 
zařízeních.  
Klasifikace odpadu 
plné nebo částečně prázdné nádoby 
16 05 04* – plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 
15 01 04 – kovové obaly (prázdné nádoby bez nebezpečných zbytků) 
15 01 10* – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné (např. přípravky na ochranu rostlin I. a II. třídy toxicity - velmi toxické a toxické) 
(prázdné nádoby obsahující nebezpečné zbytky) 
(*) - nebezpečný odpad 
Metody likvidace odpadu 
Zcela vyprázdněte nádoby! S nevyčištěnými nádobami zacházejte jako s odpadem produktu! 
Prázdné nádoby by se neměly prorážet ani pálit. Způsob likvidace odpadu je třeba 
dohodnout s příslušným odborem ochrany životního prostředí. 
 

Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Sbírka zákonů č. 2013, položka 21) 
Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (Sbírka zákonů 
č. 2001, č. 112, položka 1206) 
 

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
  
Přeprava ADR/RID 
UN 1950 AEROSOLY, hořlavý 
Třída 2 
Klasifikační kód 5F 
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LQ (ADR2013) 1L 
Nebezpečnost pro životní prostředí Nevztahuje se. 
Štítek 2.1 
Kód tunelu D 
Přeprava IMDG 
UN 1950 AEROSOLY, hořlavý 
Třída 2 
EmS F-D, S-U 
Nebezpečnost pro životní prostředí 
Nevztahuje se. 
 

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 
 
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi 
a) Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsích (Sbírka zákonů č. 63, 
položka 322 ve znění pozdějších předpisů) 
b) Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace 
chemických látek a jejich směsi (Sbírka zákonů č. 2012, č. 0, položka 1018, ve znění 
pozdějších předpisů) 
c) Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na 
osobní ochranné prostředky (Sbírka zákonů č. 2005, č. 259, položka 2173) 
D) Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o označování obalů nebezpečných 
látek, nebezpečných směsi a některých směsi (Sbírka zákonů č. 2012, č. 0, položka 445) 
e) Nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. listopadu 2002 o nejvyšších 
přípustných koncentracích a intenzitách zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí 
(Sbírka zákonů č. 217, položka 1833 ve znění pozdějších předpisů) 
f) Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 2. února 2011 o testech a měření zdraví škodlivých 
faktorů pracovního prostředí (Sbírka zákonů č. 33, položka 166) 
g) Prohlášení vlády ze dne 23. března 2011 o nabytí účinnosti změn příloh A a B 
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), sepsané 
v Genève dne 30. září 1957 (Sbírka zákonů č. 110, položka 641) 
h) Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Sbírka zákonů č. 2013, položka 21), ve 
znění pozdějších předpisů 
i) Zákon ze dne 13. června 2013 o nakládání s obaly a obalovými odpady (Sbírka zákonů č. 
2013, č. 0 položka 888) 
j) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění pozdějších předpisů 
k) Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (Sbírka 
zákonů č. 112, položka 1206) 
l) Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na 
osobní ochranné prostředky (Sbírka zákonů č. 259, položka 2173) 
m) Nařízení 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
n) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/1272 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění 
o) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, v platném znění 
p) Nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. července 2006 o podmínkách, které je 
třeba splnit při vypouštění splašků do vody nebo půdy a a zvláště škodlivých látkách pro 
vodní prostředí (Sbírka zákonů č. 137, položka 984) 
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r) Zákon ze dne 11. května 2001 o obalech a obalových odpadech (Sbírka zákonů č. 
01.63.638) v platném znění 
s) Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (Sbírka 
zákonů č. 01.112.1206) 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Posouzení chemické bezpečnosti směsi nebylo provedeno. 
 

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE 
 
Označení  
H222-H229 Extrémně hořlavý plyn; nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může 
roztrhnout. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny 
Flam. Aerosol 1 - Hořlavý aerosol, kategorie 1 
Flam. Gas. 1 - Hořlavý plyn, kategorie 1 
Carc. 2 - Karcinogenní účinek; kategorie 
Press. Gas - Plyn pod tlakem  
Nóta/Poznámka C  
Některé organické látky jsou uváděny na trh jako konkrétní izomer nebo jako směs několika 
izomerů. 
V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka konkrétním správným izomerem 
nebo směsí izomerů. 
Nota/Poznámka U  
(Tabulka 3.1) 
Při uvádění na trh musí být plyny klasifikovány jako „plyny pod tlakem“ v jedné ze skupin 
stlačený plyn, zkapalněný plyn, zchlazený zkapalněný plyn nebo rozpuštěný plyn. Skupina 
závisí na fyzikálním stavu, ve kterém se plyn vyskytuje a proto musí být definována 
samostatně pro každý z případů. 
Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí a platí pro produkt tak, jak 
je používán. Údaje o tomto produktu jsou uvedeny za účelem splnění bezpečnostních 
požadavků a nikoli zaručování jeho specifických vlastností. 
Pokud nejsou podmínky použití výrobku pod kontrolou výrobce, odpovědnost za bezpečné 
používání výrobku a zejména dodržování právních předpisů nese uživatel. 
 
Aktualizace ze dne 29. 2. 2016 platí pro oddíl 1. 


