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Datum přípravy 30.10.2019 
 
Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název CON4’S MAXI 

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 Všechna ostatní použití než výše uvedené. 

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  +48 713 500 602 

Číslo faxu  +48 713 252 671 

1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzové číslo 112, 999 

 
Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTÍ 
  
Klasifikace podle nařízení 1272/2008 (CLP) 
Směs byla klasifikována jako nebezpečná. 
Press. Gas (zkapalněný) 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
Flam. Gas 1 
H220 Extrémně hořlavý plyn 
Eye Irrit. 2 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
Skin Irrit. 2 
H315 Dráždí kůži. 
Carc. 2 
H351  Podezření na vyvolání rakoviny 
STOT SE 3 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

2.2 Prvky označení 

Označení v souladu s Nařízením ES 1272/2008 

Signalizující slovo      NEBEZPEČÍ 

 
Piktogramy 

        

Prohlášení o nebezpečnosti 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
H220 Extrémně hořlavý plyn 
H315 Dráždí kůži. 
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H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny 
Preventivní prohlášení 

Prevence 
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 

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů! 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít! 
Reakce 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou! Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno! Pokračujte ve 
vyplachování! 

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody! 
P381 V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení! 
P308+P313 PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření! 
Skladování 
P410+P403 Chraňte před slunečním zářením! Skladujte na dobře větraném místě! 
P405 Skladujte uzamčené! 
Odstraňování 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů! 

Dodatečné informace 
Obsahuje dichlormethan 

2.3. Další nebezpečnost 
Výrobek neobsahuje složky, které splňují kritéria PBT nebo vPvB. 
Při použití může vytvářet hořlavou/výbušnou směs páry se vzduchem. 
Dichlormethan se v těle přeměňuje na oxid uhelnatý, který snižuje kapacitu krve přenášet 
kyslík. 
 
Oddíl 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky 
Nevztahuje se. 
3.2 Směsi 
Chemická podstata: směs dichlormethanu s hnacím plynem  

Název látky Identifikátor Klasifikace 1272/2008   

Dichlormethan Indexové číslo:  
602-004-00-3 
Číslo CAS: 02.09.1975 
Číslo EC: 200-838-9 
Registrační číslo:  
01-2119480404-41 

Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 
Carc. 2 
STOT SE 3 

   

Ropné plyny, zkapalněné Indexové číslo:   
649-202-00-6 
Číslo CAS: 68476-85-7 
Číslo EC: 270-704-2 
Registrační číslo: 

Flam. Gas. 1 
Press. Gas 
(zkapalněný) 

   

Dimethylether Index:  603-019-00-8 
CAS:  115-10-6 
EC:  204-065-8 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 
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Úplné znění H-vět je uvedeno v části 16. 
 
Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
4.1. Popis opatření první pomoci 
 Cesta expozice: Dýchací cesty, trávicí trakt, kontakt s kůží, kontakt s očima 
 Následky vdechnutí: 
 • Přesuňte exponovanou osobu na čerstvý vzduch! 

• Pokud osoba nedýchá, dýchá nepravidelně nebo má zástavu dechu poskytněte ji umělé 
dýchání nebo kyslík vyškoleným personálem! Uvolněte těsné oblečení jako je límec, 
kravata nebo pásek! 

• Poskytněte lékařskou pomoc! 
 Následky požití: 
 • Vypláchněte ústa vodou, dejte vypít 2 - 3 sklenice vody, poraďte se s lékařem! 

Nevyvolávejte zvracení! Osoba v bezvědomí by neměla dostat nic, co by spolkla. 

• V případě potřeby převezte osobu do nemocnice! Poskytněte pacientovi odpočinek, 
ležení a teplo! 

 Kontakt s očima: 
 • Vyjměte kontaktní čočky! 

Zasažené oči vyplachujte více vlažnou vodou po dobu 15 min se svinutými víčky.  Čas od 
času přiložte horní víčko na spodní! Zakryjte si oči obkladem! 

• V případě potřeby zajistěte pomoc očního lékaře! 
 Kožní kontakt: 
 • Sundejte kontaminovaný oděv a obuv! 

Očistěte kontaminovanou pokožku, omyjte velkým množstvím vody a poté jemným mýdlem 
a vodou.! 

•   Pokud podráždění pokožky přetrvává, poraďte se s dermatologem! 
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Inhalační expozice: Dlouhodobé vdechování výparů o vysoké koncentraci může poškodit 

dýchací cesty. 
Požití: Páry uvolněné ze žaludku (po požití přípravku) mohou způsobit podobné příznaky 
jako v případě inhalační expozice. 
Kožní kontakt: Má odmašťovací účinek na pokožku. V důsledku dlouhodobého kontaktu 
může způsobit zarudnutí, podráždění a suchost pokožky. 
Kontakt s očima: Dráždí oči a sliznice. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 Na pracovišti by mělo být k dispozici zařízení pro okamžitou předlékařskou péči. 

Ukažte lékaři tento bezpečnostní list! 
 
Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 
5.1. Hasiva 
 Vhodná hasiva: 

Vhodná hasiva: Požár uhaste vodní sprchou, vodní mlhou, pěnou, oxidem uhličitým (CO2), 
suchým hasicím práškem! Požár haste z návětrné strany, abyste se vyhnuli působení 
výparů! 
Nevhodná hasiva: 
Na povrch hořícího produktu nepoužívejte husté proudy vody! 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Produkty spalování: 

Hořlavý plyn pod tlakem 
Během požáru mohou vznikat oxidy uhlíku a další škodlivé plyny a páry. 
Nevdechujte páry a výpary vznikající při požáru! 
Vlivem vysoké teploty se při požáru zvýší tlak v nádobě, což může způsobit její explozi. 
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Výbušné směsi: 
Páry vytvářejí se vzduchem výbušné směsi. Páry jsou těžší než vzduch a mohou migrovat 
do značných vzdáleností nad zemí (podlahou) a při kontaktu se vzdálenými zdroji vznícení 
se znovu vznítí. 

5.3. Pokyny pro hasiče 
 Hašení požáru: 

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! 
Ohrožené nádoby odstraňte z prostoru ohroženého požárem, pokud to nepředstavuje 
nadměrné riziko nebo je z bezpečné vzdálenosti ochlazujte vodou! Páry produktu 
dispergujte vodní mlhou! 
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! 
Ochranné prostředky hasičů: 
Kompletní ochranné vybavení 
Přístroj izolující dýchací cesty 

 
Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  
 Chraňte před neoprávněným přístupem třetích stran! 

Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s poškozenými nádobami nebo 
uvolněným produktem používejte vhodné ochranné prostředky! 

 

 Vyhněte se očnímu kontaktu! 
Zabraňte tvorbě aerosolů, zajistěte dostatečné větrání! 
Vyvarujte se vdechování prachu, používejte masky proti prachu a osobní ochranné 
prostředky (viz oddíl 8)! 

 

 V případě neúmyslného úniku většího množství směsi upozorněte uživatele a nařiďte 
osobám zvenčí opustit kontaminovaný prostor! 

 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  
 Nedovolte, aby se produkt dostal do povrchových vod, podzemních vod a půdy! 

Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace! 
Zajistěte rošty a odtoky! 
V případě úniku produktu do životního prostředí informujte příslušné úřady! 

 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  
 Unikající plyn představuje nebezpečí tvorby výbušných směsí se vzduchem.  
6.4 Odkaz na jiné oddíly  
 Osobní ochrana: oddíl 8 

Způsoby likvidace: oddíl 13 
 

 
Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
 Doporučení při provádění činností se směsí: 

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8) a ochranné rukavice! 
Vyvarujte se vdechování výparů a aerosolů! 
Dodržujte zdravotní a bezpečnostní pokyny! 

 Uplatňujte obecná ustanovení průmyslové hygieny práce! 
Při používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte! 
Vyměňte kontaminovaný oděv! 
Po použití si důkladně umyjte ruce vodou! 
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Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte! 
Před přestávkami v práci si umyjte ruce a obličej! 
Doporučení týkající se prevenci požáru a výbuchu: 
Nádoba je pod tlakem, chraňte před sluncem a zahřátím nad 50 °C! 
Chraňte před zdroji vznícení - při stříkání nekuřte! 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek 
a směsí 

 Skladovací prostory musí být větrané. 
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou! 
Skladujte na chladném a suchém místě! 
Tlaková nádoba 
Chraňte před slunečním zářením a zdroji tepla! 
Je třeba dodržovat předpisy o skladování tlakových nádob. 
Používejte pouze nejiskřící nástroje! 
Elektrické instalace by měly splňovat požadavky na nevýbušnost. 
Vyvarujte se statické elektřiny! 
Neskladujte společně s kyselinami a oxidanty! 
Seznamte se s obsahem bezpečnostního listu! 
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim! 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 
 žádná data 

 
Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
  
8.1. Kontrolní parametry 
 Národní hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí 

v souladu s Nařízením ministra práce a sociální politiky ze dne 6. června 2014 (Dz. U. 
z roku 2014, pol. 817) o nejvyšších přípustných koncentracích a intenzitách zdraví 
škodlivých faktorů v pracovním prostředí 

 LÁTKA IDENTIFIKÁTO
R 

NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

Dichlormethan CAS: 74-98-6 88 --- --- 
 Dimethylether CAS: 115-10-6 1000 --- --- 
8.2. Omezování expozice 
 Vhodné technické kontrolní opatření 
 Zajistěte dostatečné větrání pomocí odsávání na pracovištích nebo celkovou 

odsávací ventilací, zejména v uzavřených prostorách. Větrací zařízení, osvětlovací 
zařízení atd. by měly být odolné proti výbuchu. Není-li možné udržet koncentrace par 
složek přípravku pod přípustnými hodnotami, používejte vhodnou ochranu dýchacích 
cest, masky s vhodným absorbérem nebo samostatný dýchací přístroj! 

 Individuální prostředky osobní ochrany 
 Ochrana očí/obličeje 
 

 
Používejte ochranné brýle v utěsněném pouzdře v souladu s PN-EN: 166: 2005! 
V blízkosti pracovních stanic instalujte pomůcky pro výplach oka! 

 Ochrana kůže 
 Ochrana rukou 

 
Ochranné rukavice v souladu s požadavky normy EN374 



           BEZPEČNOSTNÍ LIST CHEMICKÉ SMĚSI 
CON4’S MAXI 

 

 

Strana 6 z 11 

Rukavice se doporučuje pravidelně měnit a v případě známek opotřebení, poškození 
(natržení, perforace) nebo změny vzhledu (barva, pružnost, tvar) ihned vyměnit. 
Na exponované části těla se doporučuje použít ochranný krém. 
Znát odolnost (doba průniku, rychlost permeace a degradace) vůči chemikáliím a 
dobu používání 

 
Ochrana těla 
Kompletní oblek chránící proti chemikáliím 
Druh prostředku osobní ochrany je nutné volit podle koncentrace a množství 
nebezpečné látky na konkrétním pracovišti. 

 Ochrana dýchacích cest 
 Nevdechujte páry! V podmínkách nedostatečného větrání, v podmínkách vystavení 

koncentracím přesahujícím přípustné hodnoty NDS používejte filtrační masky 
s vhodnými absorbéry! Při výběru vhodné ochrany dýchacích cest se poraďte 
s odborníkem.! 

 Omezování expozice životního prostředí 
 Nevylévejte do kanalizace a podzemních vod! 
 Obecné bezpečnostní a hygienické doporučení 
 Dodržujte správné postupy osobní hygieny! 

 
Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
  
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 Vzhled: Tlaková nádoba 
 Barva: Světle (nebo bledě) jantarová nebo 

červená 
 Vůně: Specifické pro chlorované uhlovodíky 
 Prahová hodnota zápachu: Prahová hodnota zápachu: 

Údaje pro dichlormethan 
Dolní limit: 100 ppm 

 pH: Žádné údaje 
 Bod tání/bod tuhnutí: Žádné údaje 
 Počáteční bod varu a rozmezí varu: 40 oC (760 mm Hg) (dichlormethan) 

 Bod vzplanutí: < -40 oC (extruzní plyn) 
 Horní/dolní limity hořlavosti nebo 

výbušnosti: 
Žádné údaje 

 Hořlavost (pevné látky, plyny): Žádné údaje 
 Míra vypařování: Žádné údaje 
 Tlak páry: Žádné údaje 
 Hustota páry: Žádné údaje 
 Relativní hustota: 1,2/20 oC (údaje pro tekuté lepidlo) 
 Rozpustnost: Nerozpouští se. 
 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Údaje pro dichlormethan 

Log Pow: 1,25 
 Teplota automatického zapalování: 410 oC/580 oC (extruzní plyn) 
 Teplota rozkladu: Nevztahuje se. 
 Viskozita: 550 - 750 cP (platí pro kapalnou frakci 

produktu) 
 Výbušné vlastnosti: Nevztahuje se. 
 Oxidační vlastnosti: Žádné údaje 
9.2. Další informace 
  Žádná data 
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Oddíl 10: STABILITA A REAKTIVITA 
 
10.1. Reaktivita 
 Směs není za normálních podmínek chemicky reaktivní. 
10.2. Chemická stabilita 
 Směs je při správném skladování a používání chemicky stabilní. 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
 Nebezpečné reakce nejsou za normálních podmínek známy. 
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Tlakové nádoby chraňte před horkem a přímým slunečním zářením! Vyhněte se 

teplu, plamenům a jiným zdrojům zapálení! 
10.5. Neslučitelné materiály 
 Hliník 

Vyhněte se kontaktu s kyselinami a oxidanty! 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
 V případě postupu v souladu se zamýšleným použitím se nevyskytují. 
 

 
Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
11.1. Informace o toxikologických účincích 
 Akutní toxicita 
 Toxikologické údaje pro dichlormethan (CAS: 75-09-2) 

Hodnota střední letální dávky, LD50, po perorálním podání myším: 4 770 mg/kg tělesné 
hmotnosti 
Hodnota střední letální 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 (výpary) 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 

 Žíravé/dráždivé účinky na kůži 
 Dráždí kůži. 
 Vážné poškození očí/podráždění očí 
 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 Mutagenní účinek na reprodukční buňky 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 Karcinogenita 
 Podezření na vyvolání rakoviny 
 Škodlivý vliv na reprodukci 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 Toxický účinek na cílové orgány – jednorázová expozice 
 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 

V důsledku chronického nebo dlouhodobého kontaktu odstraňuje přirozený tuk z pokožky, 
což způsobuje vysušení a popraskání pokožky. 

 Nebezpečí vdechnutí 
 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 Vlastnosti otravy produktem 
 Narkotický účinek 

Výpary mohou způsobit ospalost a závratě. 
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Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
  
12.1. Toxicita 
 Akutní toxicita 
 Pro ryby: žádné údaje 

Pro vodní organismy: žádné údaje 
Pro jiné organismy: žádné údaje 
Složky produktu nejsou klasifikovány jako škodlivé pro životní prostředí. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
 Žádné údaje 
12.3. Bioakumulační potenciál 
 Žádné údaje 
12.4. Mobilita v půdě 

 K produktu nejsou žádné údaje. Výrobek obsahuje těkavé organické látky (VOC), 
které se snadno odpařují ze všech povrchů. Produkt je těkavý, nerozpouští se ve 
vodě a je těžší než voda. 

12.5. Výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a 
vysoce bioakumulativních látek 

 Nebylo provedeno žádné posouzení PBT/vPvB, protože není vyžadováno žádné 
posouzení chemické bezpečnosti. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 
 Ekotoxikologické údaje pro dichlormethan (methylenchlorid) 

Informace z databáze Evropského chemického úřadu - IUCLID 
Po uvolnění do půdy se rychle odpařuje, ale může proniknout do podzemních vod. 
Je středně biologicky odbouratelný ve vodě. Rychle se odpařuje z vody. Log 
oktanol/voda rozdělovací koeficient je menší než 3,0, což znamená, že látka není 
významně bioakumulativní. Na vzduchu podléhá mírné degradaci reakcí 
s hydroxylovými radikály. Odhadovaný poločas ztráty vzduchu je více než 30 dní. 
Ze vzduchu jej lze mírně odstranit omytím. 
Hodnota CL50 pro ryby v podmínkách 96hodinové expozice je přes 100 mg/l vody, 
což znamená, že není pro ryby toxický. 

 
Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
13.1. Metody nakládání s odpady 
 Výrobek a obaly používané při profesionálním použití by měly být zlikvidovány jako 

nebezpečný odpad a doručeny oprávněnému podniku. 
Metody nakládání s odpady 
Nádoby zcela vyprázdněte (nebezpečí výbuchu)! S nevyčištěnými nádobami 
zacházejte jako s odpadem produktu! Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po 
použití! Způsob likvidace odpadu je třeba dohodnout s příslušným odborem 
ochrany životního prostředí. 

 Kód odpadu 
Zákon ze dne 14.12.2012 o odpadech, (Dz.U. 2013, položka 21)  
Nařízení ministra životního prostředí ze dne 9.12.2014 o katalogu odpadů (Dz.U. 
2014, položka 1923) 

 Kód odpadu musí být přidělen individuálně v místě vzniku odpadu v závislosti na 
odvětví místa použití. 

 16 05 04 Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné 
látky. 

 Kód odpadu z obalů: 
 15 01 04 Kovové obaly 
 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
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Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. UN číslo 3501 3501 3501 
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro 

přepravu 
CHEMIKÁLIE POD TLAKEM, HOŘLAVÉ 

I.N.O. (dichlormethan propan, butan, 
dimethylether) 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu 

2.1 2.1 2.1 

 Výstražný štítek č. 2 

   
 Klasifikační kód 8F 8F 8F 
14.4. Balící skupina -- -- -- 
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí --- Ems: F-D ; 

S-U 
--- 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření 
pro uživatele 

Kód tunelu: B/D 

14.7. Hromadná přeprava podle 
přílohy II úmluvy MARPOL a 
předpisu IBC 

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 
 Bezpečnostní list byl vytvořen na základě: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 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 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 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  [ATP1, ATP2, 
ATP3, ATP4, ATP5, ATP6] 

• Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (nahrazuje 
nařízení ES 453/ 2015) 

• Zákon o látkách a jejich směsích ze dne 25.2.2011 (Dz.U. 63 položka 322) ve 
znění pozdějších předpisů 

• Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 6. června 2014 o nejvyšších 
přípustných koncentracích a intenzitách zdraví škodlivých faktorů v pracovním 
prostředí (Dz. U. 2014, položka 817) 

• Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Dz.U. 2013, položka 21) 
• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 9. prosince 2014 o katalogu odpadů 

(Dz.U. 2014, položka 1923) 

• Klasifikace nebezpečných věcí v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

• Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 26. září 1997 o obecných 
ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Dz.U. z 2003 r. č. 169, 



           BEZPEČNOSTNÍ LIST CHEMICKÉ SMĚSI 
CON4’S MAXI 

 

 

Strana 10 z 11 

položka 1650 ve znění pozdějších předpisů) 

• Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v souvislosti s přítomností chemických látek na pracovišti 
(Dz. U. z 2005 č. 11, položka 86), ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních 
požadavcích na osobní ochranné pracovní prostředky (Dz. U. č. 259, položka 
2173) 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
 Žádná data 

 
Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE 
 

Význam vět o nebezpečnosti z oddílů: 3 
 H220 Extrémně hořlavý plyn 
 H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H315 Dráždí kůži. 
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 H351 Podezření na vyvolání rakoviny 
 Flam. Gas 1 Hořlavý plyn, kategorie nebezpečnosti 1 
 Press. Gas Plyn pod tlakem (stlačený) 
 Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2 
 Skin Irrit. 2 Dráždí kůži, kategorie nebezpečnosti 2. 
 STOT SE 3 Toxický účinek na cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 

nebezpečnosti 3 
 Carc. 2 Karcinogenita, kategorie nebezpečnosti 2 
Doporučená omezení použití: 
Žádná data 
Školicí poradenství 
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list! 
Vysvětlení zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu 
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Číslo ES znamená jedno ze tří níže uvedených čísel: 
• číslo přidělené látce v Evropském seznamu existujících obchodovaných látek (EINECS) 

• číslo přidělené látce v Evropském seznamu oznámených látek (ELINCS) 

• číslo v seznamu chemických látek uvedené v publikaci Evropské komise „No-longer 
polymers 
NDS - nejvyšší přípustné koncentrace zdraví škodlivých látek v pracovním prostředí 
NDSCh - maximální přípustná okamžitá koncentrace 
NDSP - nejvyšší přípustná koncentrace 
UN číslo - identifikační číslo materiálu (UN číslo) 
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
RID - Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici 
IMDG - Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží 
IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
vPvB (látka) velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 
PBT (látka) perzistentní, bioakumulativní a toxická 
LD50 dávka, při které je pozorována smrt u 50 % testovaných zvířat 
LC50 koncentrace, při které je pozorována smrt u 50 % testovaných zvířat 
ECX koncentrace, při které je pozorováno X % snížení růstu nebo rychlosti růstu 
NOEL nejvyšší koncentrace látky, při které nejsou pozorovány žádné účinky 
BOD biochemická spotřeba kyslíku (BSK) - Biochemical Oxygen Demand 
COD chemická spotřeba kyslíku (CHSK) - Chemical Oxygen Demand 
ThOD teoretická spotřeba kyslíku - Theoretical Oxygen Demand 
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Jiné zdroje informací 
IUCLID International Uniform Chemical Information Database 
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website základna látek registrovaných v souladu s z REACH 

Další informace: 
Výrobek popsaný v bezpečnostním listu by měl být skladován a používán v souladu se 
správnou průmyslovou praxí a v souladu se všemi právními předpisy. 
Informace obsažené v bezpečnostním listu mají na základě současného stavu znalostí 
popsat výrobek z hlediska právních předpisů v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany 
životního prostředí. Neměly by být chápány jako záruka konkrétních vlastností. 
Uživatel je odpovědný za vytvoření podmínek pro bezpečné používání výrobku a je 
odpovědný za následky nesprávného použití tohoto výrobku. 
Bezpečnostní list byl připraven ve společnosti EKOS S.C. 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 
205/209, tel: +48 583 053 746, e-mail e-mail.ekos@ekos.gda.pl, www.ekos.gda.pl na 
základě informací poskytnutých objednatelem a materiálů z vlastní databáze. 
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