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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 

 1.1 Identifikace látky nebo přípravku 
  Chemický název látky/obchodní název přípravku: ISOPROPYLALKOHOL 
  Registrační číslo: nepřiřazeno 
  Číslo CAS: 67-63-0 
  Číslo ES (EINECS): 200-661-7 
  Další název látky: 2-propanol 
  Chemický vzorec: C3H8O 
 1.2 Použití látky nebo přípravku:  průmyslové rozpouštědlo pro čistící a nátěrové prostředky, chemická přísada, surovina pro 

fotochemikálie, surovina pro čistící popř. dezinfekční prostředky, procesová řídící substance, rozpouštědlo 
 1.3 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 
  Jméno nebo obchodní jméno:    INCHEMA s.r.o. 
  Místo podnikání nebo sídlo:    Bystrá 761/10, 193 00, Praha 9 
  Identifikační číslo:      64939014 
  Telefonní číslo:       281 928 188, 281 928 189 
  Informace k bezpečnostnímu listu:   tomkova@inchema.cz 
 1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; tel.: 224 915 402, 

224 919 293, 224 914 575 
 
2.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

 2.1 Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona o chem. látkách: F -  vysoce hořlavý, Xi – dráždivý 
 R-věty*: R 11;36;67 
 S-věty*: S (2);7;16,24/25;26 
 Látka nebo přípravek je klasifikován jako nebezpečný (ano / ne): Ano  

Látka je uvedena v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle přílohy č.1 k Vyhlášce č. 369/2005 
Sb. (přílohy č.1 ke Směrnici Komise 2004/73/ES, kterou se po 29. mění směrnice Rady 67/548/EHS, korigendum z 16.6.2004). 

 * úplné znění R–vět a S-vět viz bod 16 
2.2 Nejdůležitější nepříznivé účinky látky nebo přípravku:  

  Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky látky nebo přípravku: Vysoce hořlavý.  
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka látky nebo přípravku: Dráždí oči. Vdechování par může způsobit 

ospalost a závratě.  
  Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí látky nebo přípravku: Neuvedeno. 
  Předvídatelné symptomy související s použitím látky nebo přípravku: Neuvedeno. 
  Možné nevhodné použití látky nebo přípravku: Neuvedeno. 
 2.3 Další rizika, která přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo přípravku: Neuvedeno. 
 
3. Informace o složení přípravku 
 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
 Chemický název:   propan-2-ol 
 Obsah v (%):    100 % 
 Číslo CAS:    67-63-0 
 Číslo ES :     200-661-7 
 Písmenné označení nebezp. vlastností: F –  vysoce hořlavý, Xi - dráždivý 
 R -  věty (úplné znění viz bod 16):  11;36;67 
 S -  věty (úplné znění viz bod 16):  (2);7;16,24/25;26 
 
4. Pokyny pro první pomoc 

4.1 Všeobecné pokyny: Ve vážných případech vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc: Pacientovi nikdy nepodávejte tekutiny a 
nevyvolávejte zvracení, je-li v bezvědomí nebo má-li křeče. 

 4.2 Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Dýchá-li obtížně, musí být 
odborně školeným personálem poskytnut kyslík. Přivolejte lékaře nebo zajistěte převoz postiženého do 
nemocnice. 

 4.3 Při styku s kůží: Postižené místo okamžitě důkladně opláchnout tekoucí vodou a odstranit kontaminovaný oděv. 
 4.4 Při zasažení očí: Okamžitě a důkladně vypláchnout vodou, na pracovišti by měla být k dispozici oční koupel. Vyhledat lékařskou 

pomoc. 
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 4.5 Při požití: Nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc, pokud možno ukázat obal nebo označení. 
 4.6 Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná/doporučená/není nutná): Nutná při zasažení očí a 

při požití, v ostatních případech doporučená. 
 4.7 Další údaje: Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. 
 
5. Opatření pro hasební zásah 

5.1 Vhodná hasiva:  suchý prášek,  alkoholu odolná pěna, oxid uhličitý, tříštěný vodní proud – vodní mlha.  
5.2 Nevhodná hasiva:  přímý vodní proud 
5.3 Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí samotné látce nebo přípravku, produktům hoření nebo vznikajícím plynům: 

Spalné produkty jsou:  oxid uhelnatý, oxid uhličitý. Výpary se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs, páry jsou těžší než 
vzduch. 

 5.4 Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Používejte nezávislý přetlakový dýchací přístroj a ochranný protipožární oblek 
(skládající se z přilby, pláště, kalhot, holínek a rukavic). 

 5.5 Další údaje:  Smáčením tříštěným vodním proudem udržovat neotevřené nádoby chladné. 
 
6. Opatření v případě  náhodného úniku látky nebo přípravku 

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob: Používat odpovídající ochranné prostředky - viz část 8. S látkou zacházejte jako s 
hořlavou kapalinou; chraňte před vysokými teplotami, otevřeným ohněm a zdroji jiskření. Výpary jsou těžší než vzduch; mohou 
překonat velké vzdálenosti a nahromadit se v níže položených prostorech, kde může dojít ke vznícení a zpětnému šlehu 
plamene. Zajistěte přiměřené větrání. 

6.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit znečištění povrchové i spodní vody, půdy a kanalizačního 
nebo vodovodního systému. Při proniknutí do vod, půdy nebo kanalizace uvědomit příslušné správní orgány. 

6.3 Doporučené metody čištění: Rozlitý přípravek je možno zachytit pomocí vhodného sorpčního materiálu . (např. písek, silikagel, 
kyselé pojivo, univerzální pojivo, vapex,  piliny). V blízkosti rozlité látky nebo jejích par odstraňte veškeré zdroje zapálení, aby se 
zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo exploze. Kontaminovaný materiál uchovávat v uzavřených nádobách a odevzdat 
k likvidaci. Odstranění by mělo být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech. 

 6.4 Další údaje: Viz body 8, 13. 
 
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 

 7.1 Zacházení 
Látka je uvedena v zákoně č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky. 

  7.1.1 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem: Vyvarovat se styku s pokožkou a očima, při 
práci nejíst a nekouřit, dodržovat hygienické zásady, zajistit dostatečné větrání. Je třeba se vybavit vhodnou osobní 
ochrannou výzbrojí viz část 8. 

7.1.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit znečištění povrchové i spodní vody, půdy a 
kanalizačního nebo vodovodního systému. Vodu z vyplachování a propíraní je třeba zachytit a zabránit jejímu vniknutí do 
půdy, vodních toků a podzemních vod. 

7.1.3 Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce: Eliminujte veškeré zdroje zážehu. Je třeba učinit 
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo akumulaci statického náboje. Zajistěte dostatečné větrání. Udržujte kontejnery 
pevně uzavřené. Kontejnery obsahující výrobek je třeba skladovat a otevírat v dobře větraných prostorech, v bezpečné 
vzdálenosti od zdrojů zážehu. Kontejnery, včetně vyprázdněných, mohou obsahovat výpary.  

7.2 Skladování 
7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C na suchých a dobře větraných místech, 

nádoby udržovat těsně uzavřené, vyvarovat se vzniku statické elektřiny a styku se zápalnými zdroji. Neskladujte společně s 
oxidačními činidly. 

  7.2.2 Množstevní limity pro skladování, vhodné materiály pro obaly látky/přípravku: limitní množství 5 000 t / 50 000 t. 
 7.3 Specifické použití: pomocný prostředek pro vlhčení ofsetových tiskových strojů 
 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 

 8.1 Expoziční limity: PEL 500 mg/m3; NPK-P 1000 mg/m3 . Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží. 
8.1.1. Doporučené monitorovací postupy: Látka je uvedena v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci a hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení. 
 8.2 Omezování expozice – ochranná a preventivní opatření:  
  8.2.1 Omezování expozice pracovníků: K zachování koncentrací ve vzduchu pod mezí expozice na pracovišti je třeba zajistit 

celkové větrání a nebo místní odsávání. Úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz. bod 7 
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bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejíst , nepít a nekouřit. 
Při přestávkách a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nemněte si ani si nesahejte špinavýma rukama do očí. Zamezit 
kontaktu s očima a pokožkou. Zašpiněné oblečení ihned vysvléknout, nenechávat ho uschnout. Udržovat v dostatečné 
vzdálenosti od potravin a nápojů. 

  Osobní ochranné prostředky:  
   Ochrana dýchacích orgánů: Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Při 

nedostatečném větrání, překročení mezních hodnot na pracovišti, příliš velkém zatížení zápachem nebo výskytu aerosolů, 
mlhy a kouře používat ochranný dýchací přístroj, který je nezávislý na okolním vzduchu, nebo ochranný dýchací přístroj s 
filtrem typu A popř. odpovídajícím kombinovaným filtrem (při výskytu aerosolů, mlhy a kouře, např. A-P2 nebo ABEK-P2) 
podle EN 141. 

  Ochrana očí: Používejte dobře těsnící ochranné brýle nebo obličejový štít. 
  Ochrana rukou: Používejte chemicky odolné rukavice. Příklady preferovaných materiálů pro výrobu ochranných rukavic: 

nitrilový kaučuk / nitrilový latex (0,35 mm, doba průniku >= 480 min) , butylkaučuk (0,5 mm, doba průniku >= 480 min). 
Nepoužívejte rukavice vyrobené z přírodního kaučuku / přírodního latexu, polyvinylchloridu. UPOZORNĚNÍ: Při volbě 
ochranných rukavic pro konkrétní aplikace a doby používání na pracovišti je nutno brát v úvahu i veškeré ostatní faktory 
jako jsou: ostatní používané chemikálie, požadavky na fyzikální vlastnosti (ochrana proti rozříznutí / propíchnutí, vhodnost 
při používání, ochrana proti teplu) a rovněž i veškeré pokyny / specifikace výrobce rukavic. 

   Ochrana kůže: Pracovní oděv. Bezpečnostní sprcha by měla být umístěna bezprostředně v blízkosti pracovního prostoru. 
8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Výrobek může svými vlastnostmi vyžadovat splnění dalších povinností dle 

prováděcích předpisů a zákonů o ochraně životního prostředí jako jsou zákon o chemických látkách a přípravcích 
v platném znění, zákon o ochraně ovzduší v platném znění, zákon o vodách v platném znění, zákon o integrované 
prevenci a omezování znečištění v platném znění, zákon o prevenci závažných havárií v platném znění, zákon o odpadech 
v platném znění. 

 
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
 9.1. Obecné informace: 
  Skupenství:       kapalina 
  Barva:         bezbarvý 
  Zápach (vůně):      alkoholický 
 9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
  Hodnota pH:       údaje nejsou k dispozici 
  Teplota (rozmezí teplot) tání ( oC):  90 
  Teplota (rozmezí teplot) varu (oC): 82 
  Bod vzplanutí ( oC):     12 
  Hořlavost:        vysoce hořlavý 
  Samozápalnost ( oC):     425 
  Meze výbušnosti:   horní mez (% obj.): 12 
         dolní mez (% obj.): 2 

Oxidační vlastnosti:    údaje nejsou k dispozici 
Tenze par ( při oC):     4,3 kPa při 20°C 
Hustota ( při  oC):     785 kg/m3 při 20°C 
Rozpustnost ( při 20oC):     
  ve vodě:      neomezená 
- v tucích:      údaje nejsou k dispozici 

(včetně specifikace oleje): údaje nejsou k dispozici 
  Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: údaje nejsou k dispozici 
  Dynamická vizkozita:     2,5 mPa.s při 20°C 
  Hustota par:       2,1 (vzduch = 1) 
  Rychlost odpařování:     2,5 (butylacetát = 1) 
 9.3 Další informace:      nejsou k dispozici 
 
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek a při správném používání 
 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Nesmí přijít do styku se zápalnými zdroji. 
 10.2 Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku: Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Je třeba se 

vyvarovat styku s oxidačními činidly. 
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 10.3 Nebezpečné rozkladné produkty: Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu. Spalné produkty jsou: 
oxid uhelnatý, oxid uhličitý. 

 Další údaje: nejsou k dispozici 
 
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 

 11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku: 
   Dráždivost a žíravost: 
   Kožní dráždivost: králík – nedráždivé 
   Oční dráždivost: králík – dráždící 
 11.2 Známé opožděné, okamžité a chronické účinky po krátkodobé i dlouhodobé expozici látce nebo přípravku: 

Akutní toxicita: 
- LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):  > 2000 mg/kg 
- LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): > 2000 mg/kg 
- LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1): 30 mg/l 
- LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): údaje nejsou k dispozici 
Toxikokinetika: neuvedeno 
Toxicita po opakovaných dávkách: neuvedeno 
Metabolismus a distribuce: neuvedeno 
Narkotické účinky: neuvedeno 
Senzibilizace: Buehlerův test morče: nesenzibiluje 
Karcinogenita: neuvedeno 
Mutagenita: Amesův test: nemutagenní 
 
Toxicita pro reprodukci: neuvedeno 
Specifické účinky na člověka: Dráždí oči. Vysoká expozice může vyvolat malátnost, nevolnost, bolesti hlavy, ospalosti a 

pocity závrati. Dlouhodobá exp. může způsobit odmaštění kůže a její podráždění. 
Další informace:  neuvedeno 

 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 
 12.1 Ekotoxicita 
  - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Leuciscus idus melanotus: > 100 mg/l 
  - EC50 ,48 hod., dafnie (mg.l-1): Daphnia magna: > 100 mg/l 
  - IC50 , 72 hod., řasy (mg.l-1):  Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l 
 12.2 Mobilita látky nebo složek přípravku: neuvedeno 

12.3 Perzistence a rozložitelnost: Ve vodě se rozpouští, biologicky se snadno rozkládá ( > 70 % - 10 dnů). Fotochemická reakce 
se vzduchem způsobuje rychlou oxidaci. 

 12.4 Bioakumulační potenciál: neuvedeno 
 12.5 Výsledky posouzení PBT: neuvedeno 
 12.6 Další nepříznivé účinky: Z půdy se odpařuje,  představuje riziko pro odkysličení vodních systémů. 
 
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 

 13.1 Informace o bezpečném zacházení s látkou nebo přípravkem při odstraňování přebytků nebo odpadů: Zacházet jako 
s produktem, podrobné informace jsou uvedeny v bodě 7. 

 13.2 Způsoby odstraňování látky / přípravku / znečištěného obalu: Musí být po předúpravě na základě dodržování předpisů o 
zvláštních odpadech dodáno za tímto účelem připuštěné skládce nebo zařízení pro spalování zvláštních odpadů. Obaly, které 
lze použít vícekrát, po vyčištění můžete znovu použít. Způsoby odstraňování znečištěných obalů: Prázdné obaly pro 
jednorázové použiti předejte k likvidaci kompetentním odběratelům odpadů.  

 13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
  Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů 

   Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., katalog odpadů  
   Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
   Vyhláška MŽP 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků  
   Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR 
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14. Informace pro přepravu 

 14.1 Preventivní opatření při dopravě: 
 14.2 Informace pro dopravu resp. přepravu látky/přípravku: 
  Pozemní přeprava ADR/RID: 

Pojmenování: Isopropylalkohol 

Číslo UN: 1219 Třída: 3 Klasifikace: F1 Obalová skupina: II. 

Výstražná tabule: 3 Identifikační číslo nebezpečnosti:  33 

Poznámka: 

Vnitrozemská vodní přeprava 

ADN/ADNR:   Třída:   Číslo/písmeno: 

Kategorie: 

 

Námořní přeprava  Třída:   Číslo UN:  Typ obalu:  

IMDG: 

Látka znečišťující moře: 

Technický název:  

Letecká přeprava  Třída:    Číslo UN:   Typ obalu: 

ICAO/IATA:        Technický název: 

Poznámky:     Další údaje: 

 
15. Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku 

 Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH). 
 Pro tuto látku / přípravek bylo provedeno posouzení o chemické bezpečnosti (ano/ne): Ne 

15.1 Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na 
 obalu: 

 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 

Chemický název:    Číslo ES (EINECS): 

Propan-2-ol      200-661-7 

Výstražný symbol nebezpečnosti: F       Xi 

 

 vysoce hořlavý dráždivý 

 R -  věty (úplné znění viz bod 16):  11;36;67 
 S -  věty (úplné znění viz bod 16):  (2);7;16,24/25;26 
 Označení podle požárních předpisů - normy ČSN 65 0201- věta: Hořlavina I.třídy. 
 Dle zákona o ochraně ovzduší: Tabulka TOL 
15.2 Specifická ustanovení na úrovni ES: Směrnice 1999/13/EK (VOC): Zda je možné tento produkt popř. součást tohoto 

produktu zohledňovat podle směrnice 1999/13/EHS jako těkavou(é) organickou(é) sloučeninu/sloučeniny (VOC), lze stanovit až 
ve spojení s podrobnými poznatky o použití jako rozpouštědla při určitých činnostech v daných zařízeních. 

 15.3 Právní předpisy obsahující specifická ustanovení, týkající se ochrany osob a životního prostředí: Zákon č. 356/2003 
Sb.+ 345/2005 Sb.= 434/2005 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 232/2004 Sb.+ 369/2005 Sb.+22/2007.(a souvisejících zákonů  
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   č. 219/2004 Sb.,č. 220/2004 Sb., č.221/2004 Sb.+ 109/2005 Sb.+284/2006, 222/2004 Sb., 223/2004 Sb., 234/2004 Sb., 
443/2004 Sb., 426/2004Sb., 427/2004 Sb., 164/2004 Sb., 120/2002 Sb.+ 125/2005 Sb.) zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č.258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a 432/2003 Sb. Limitní hodnoty 
ukazatelů biologických testů, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vyhláška č. 
355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, 
vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a 
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a 
intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky 
jejich uplatňování, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly,v platném 
znění, § 6 - Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů v platném znění, sdělení č. 14/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 
33/2005 Sb., č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a 
č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a 
předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR) sdělení č. 19/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 34/2005 Sb., č. 
61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 
8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 
1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.(RID), české státní normy, harmonizované normy, atd… 

 
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 

 Úplné znění všech R-vět:  R 11 – Vysoce hořlavý 
 R 36 – Dráždí oči 
 R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

Úplné znění všech S-vět:  S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí 
 S 7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený 
  S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
  S 24/25 – Zamezte styku s kůží a očima 
  S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 Pokyny pro školení: Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu 
seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými 
asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s 
tímto chemickým přípravkem, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. 

 Doporučená omezení použití: Pouze pro průmyslové použití. 
 Zdroje údajů použitých při sestavování bezp. listu: originální bezp. listy výrobce, příslušné zákony a vyhlášky, odborná literatura, 

internet 
 Další informace: Viz. bod 1.3, 1.4. 

 
Změny oproti původní verzi: Bezpečnostní list zrevidován podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
– REACH. Doplněny informace v bodech 1-2, 4-13. 
Vypracovala: Mgr. Soňa Tomková. 
 
Výše uvedené údaje korespondují s našimi současnými znalostmi , zkušenostmi a současnou legislativou, především zákonem č. 
356/2003 Sb. včetně provádějících předpisů. 
Bezpečnostní list slouží jako popis přípravku vzhledem k nezbytným bezpečnostním opatřením. Uvedené údaje nejsou míněny jako 
záruka vlastností. Příjemce musí respektovat existující zákony a předpisy. 


