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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĎSI A SPOLEÿNOSTI/PODNIKU 
1.1 Identifikátor výrobku: DETEK�KITT® 1 

Obsahuje: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 80 %)  
Smďs hnacích plynĪ (propan-butan) (< 35 %) 

1.2 PĢíslušná urĀená použití látky nebo smďsi a nedoporuĀená použití: Speciální ĀistiĀ 
NedoporuĀená použití: NeurĀena 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeĀnostního listu:  
Obchodní jméno:         NOVATO spol. s r. o. 

Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6 
 Iÿ: 62910370 DIÿ: CZ62910370 
 tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198 
 Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides 
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz  

Odbornď zpĪsobilá osoba odpovďdná za bezpeĀnostní list 
Obchodní jméno: ABITEC, s.r.o. 

Sídlo: V háji 1183/22, 170 00 Praha 7 
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Vít MatďjĪ 

1.4 Telefonní Āíslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepĢetržitď) 
Toxikologické informaĀní stĢedisko, Na Bojišti 1, Praha 2 
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEÿNOSTI 
2.1 Klasifikace látky nebo smďsi: 

Smďs splěuje kritéria pro klasifikaci podle naĢízení ES Ā. 1272/2008. Smďs je klasifikována jako 
nebezpeĀná ve smyslu naĢízení ES Ā. 1272/2008, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.   
Aerosol 1, H222, H229 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Údaje o nebezpeĀnosti: 
  Extrémnď hoĢlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. ZpĪsobuje 

vážné podráždďní oĀí. MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

  Nejzávažnďjší nepĢíznivé fyzikálnď-chemické úĀinky:  
Smďs je extrémnď hoĢlavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneĀnímu záĢení a teplotám 
nad 50 °C. Ani vyprázdnďnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnď. NestĢíkejte do 
otevĢeného ohnď nebo na žhavé pĢedmďty. Uchovávejte mimo dosah zdrojĪ zapálení – Zákaz 
kouĢení. Uchovávejte mimo dosah dďtí. Nedokonalým spalováním se mohou uvolěovat 
nebezpeĀné plyny. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na lidské zdraví: 
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď podráždďní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, 
pálení, svďdďní, zarudnutí, zánďt spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice mĪže 
zpĪsobit vysušení kĪže. Dodržujte pokyny v návodu k použití. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na životní prostĢedí: 
Smďs není klasifikována jako nebezpeĀná pro životní prostĢedí. Dodržujte pokyny pro používání, 
abyste se vyvarovali rizik pro Ālovďka a životní prostĢedí. Zabraěte úniku do pĪdy, podzemní Āi 
povrchové vody nebo kanalizace.  
Úplné znďní klasifikace a H vďt je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpeĀnostního listu. 

2.2 Prvky oznaĀení  
Signální slovo: NebezpeĀí 
Piktogramy: GHS02, GHS07 
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Standardní vďty o nebezpeĀnosti: 
H222 Extrémnď hoĢlavý aerosol. 
H229 Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. 
H319 ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí.  

 H336 MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Pokyny pro bezpeĀné zacházení: 
P210 Chraěte pĢed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevĢeným ohnďm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouĢení. 
P211 NestĢíkejte do otevĢeného ohnď nebo jiných zdrojĪ zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P261 Zamezte vdechování par a aerosolĪ. 
P305 + P351 + P338 PġI ZASAŽENÍ OÿÍ: Nďkolik minut opatrnď vyplachujte vodou. Vyjmďte kontaktní 

ĀoĀky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. PokraĀujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraěte pĢed sluneĀním záĢením. Nevystavujte teplotď pĢesahující 50 °C. 

NebezpeĀné komponenty k etiketování: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 80 %) 
Smďs hnacích plynĪ (propan-butan) (< 35 %) 

Doplěující informace na štítku:  
  I dentifikáto�vr ýrobku:�DET EK�KITT® 1 Speciální ĀistiĀ 

  Dodavatel smďsi: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118 

2.3  Další nebezpeĀnost 
Smďs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle pĢílohy XIII naĢízení REACH, 
ani nejsou k datu vyhotovení bezpeĀnostního listu vedeny na kandidátské listinď pro pĢílohu 
XIV naĢízení REACH. 

ODDÍL 3:       SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nejedná se o látku. 
3.2  Smďsi: 

Chemický název obsah Ā. CAS Ā. ES Indexové Āíslo 
Propan-2-ol 60 – 80 % 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0
Butan 10 – 25 % 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0
Propan 2,5 – 10 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5

Klasifikace složek smďsi  

Chemický název Výstražný symbol 
nebezpeĀnosti Klasifikace Specifické a obecné 

koncentraĀní limity 

Propan-2-ol GHS02, GHS07 
Flam. Liq. 2, H225  
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Eye Irrit. 2, H319: c � 10% 

STOT SE 3, H336; c � 20 % 

Butan GHS02, GHS04 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 
Propan GHS02, GHS04 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Popis první pomoci:  

PĢi projevech zdravotních obtíží nebo v pĢípadď pochybností vyhledejte lékaĢe a poskytnďte mu 
informace z tohoto bezpeĀnostního listu. V pĢípadď život ohrožujících stavĪ proveĊte resuscitaci. 
Osobu v bezvďdomí uložte do stabilizované polohy, ponechte v klidu a teple, nepodávejte nic 
ústy. Zabraěte prochladnutí. Nevyvolávejte zvracení. PĢi spontánním zvracení zabraěte vdechnutí 
zvratkĪ. Dojde-li k popálení pĢi hoĢení, chlaĊte spáleninu studenou vodou a pĢekryjte Āistou 
tkaninou. 

PĢi vdechnutí: 
OpusĨte kontaminovaný prostor, vypláchnďte ústní dutinu vodou, nadýchejte se Āerstvého 
vzduchu. Objeví-li se podráždďní dýchacích cest nebo dýchací obtíže, vyhledejte lékaĢskou 
pomoc. V pĢípadď potĢeby (zástava dechu nebo nepravidelné dýchání) proveĊte umďlé 
dýchání. 
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PĢi styku s kĪží:  
Omyjte všechny zasažené Āásti vodou s mýdlem, ošetĢete regeneraĀním krémem. PĢi 
kontaminaci odďvu odstraěte odďv. Objeví-li se pĢíznaky podráždďní, vyhledejte lékaĢskou 
pomoc. 

PĢi zasažení oĀí: 
Pokud má postižený kontaktní ĀoĀky, vyjmďte je. Násilnď otevĢené oĀi vyplachujte od vnitĢního 
koutku oka smďrem k vnďjšímu velkým množstvím Āisté vlažné vody, zejména prostor pod víĀky. 
Výplach provádďjte po dobu alespoě 15 min., vyhledejte lékaĢské ošetĢení. 

PĢi požití: 
V pĢípadď aerosolového výrobku je požití velmi nepravdďpodobné. Nevyvolávejte 
zvracení, vypláchnďte ústa vodou (pouze je-li postižený pĢi vďdomí), vypijte sklenici vody. 
Okamžitď vyhledejte lékaĢské ošetĢení a pĢedložte tento bezpeĀnostní list.  

4.2 NejdĪležitďjší akutní a opoždďné symptomy a úĀinky  
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď podráždďní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, 
pálení, svďdďní, zarudnutí, zánďt spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice mĪže 
zpĪsobit vysušení kĪže.  

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaĢské pomoci a zvláštního ošetĢení  
PĢi obvyklém použití smďsi není okamžitá lékaĢská pomoc nutná. Požaduje se jen v pĢípadď, 
dosáhnou-li pĢíznaky urĀitého stupnď, podle údajĪ v odstavcích 4.1 a 4.2; je symptomatická. 

ODDÍL 5: OPATġENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: VíceúĀelové prášky, CO2, pďna, vodní mlha 
Nevhodná hasiva: Plný proud vody. TĢíštďnou vodu lze použít pouze k ochlazování obalĪ 
v blízkosti požáru. 

5.2 Zvláštní nebezpeĀnost vyplývající z látky nebo smďsi:  
Extrémnď hoĢlavá smďs. Nedokonalým spalováním mohou vznikat nebezpeĀné plyny (COx, 
uhlovodíky, apod.). Nevdechujte spaliny. PĢi zvýšených teplotách mĪže dojít k pĢetlakování 
tlakového obalu a jeho roztržení. Páry jsou tďžší než vzduch, hromadí se v nižších polohách. Ve 
smďsi se vzduchem mohou vytváĢet výbušnou smďs. Hrozí riziko opďtovného vznícení. 

5.3 Pokyny pro hasiĀe:  
IzolaĀní dýchací pĢístroj a nehoĢlavý zásahový oblek. Používejte nejiskĢící nástroje. 

5.4 Další údaje:  
Obaly v blízkosti požáru chlaĊte rozprášenou vodou nebo pokryjte pďnou. Zbytky po hoĢení 
i voda po zásahu by mďly být likvidovány jako nebezpeĀný odpad. 

ODDÍL 6: OPATġENÍ V PġÍPADĎ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1  OpatĢení na ochranu osob, ochranné prostĢedky a nouzové postupy 

 Zabraěte vstupu nepovolaných osob, zajistďte prostor úniku. Zajistďte dostateĀné vďtrání, 
zabraěte vdechování aerosolu. Odstraěte možné zdroje zapálení, nekuĢte, nevystavujte 
pĢímému sluneĀnímu záĢení. Používejte nejiskĢící nástroje, zabraěte vzniku elektrostatického 
náboje. Zabraěte styku s oĀima, zabraěte dlouhodobému kontaktu s kĪží – používejte osobní 
ochranné prostĢedky.  

6.2  OpatĢení na ochranu životního prostĢedí 
 Zajistďte prostor úniku, zabraěte úniku do kanalizace, pĪdy, povrchových a podzemních vod. 

V pĢípadď velkého úniku kapaliny monitorujte koncentrace NPK resp. TLV a informujte pĢíslušné 
orgány státní správy a správce toku nebo kanalizace. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro Āištďní 
 Aerosol se odpaĢuje, zajistďte dostateĀné vďtrání. Zamezte úniku kapalné frakce, pokryjte 

nehoĢlavým sorbentem (písek, kĢemelina, zemina, vermikulit apod.), použitý sorbent uložte do 
uzavíratelné nádoby na odpad a zlikvidujte jako nebezpeĀný odpad. Kontaminovaný prostor 
omyjte vodou. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  
 DoporuĀené osobní ochranné pomĪcky viz odd. 8. Nepoužitou smďs likvidujte podle odd. 13. 
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ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1  OpatĢení pro bezpeĀné zacházení:  

Zajistďte dostateĀné vďtrání pracovního prostoru. Zabraěte tvorbď plynĪ a par v zápalných 
nebo výbušných koncentracích a koncentracích pĢesahující nejvyšší pĢípustné koncentrace 
(NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zabraěte styku s otevĢeným ohnďm a jinými zápalnými zdroji. 
Chraěte pĢed pĢímým sluneĀním záĢením. Používejte nejiskĢící nástroje. ProveĊte preventivní 
opatĢení proti výbojĪm statické elektĢiny. 
Chraěte oĀi a pokožku, nevdechujte aerosol, používejte osobní ochranné pomĪcky dle 
odd. 8. Dbejte na platné právní pĢedpisy o bezpeĀnosti a ochrannď zdraví. Dodržujte zásady 
hygieny práce s chemikáliemi, pĢi práci nejezte, nepijte, nekuĢte. PĢed pĢestávkou, jídlem a po 
práci si umyjte ruce teplou vodou s mýdlem.  

7.2 Podmínky pro bezpeĀné skladování látek a smďsí vĀetnď nesluĀitelných látek a smďsí: 
Skladujte v originálních obalech pĢi teplotď do 50 °C, na suchých dobĢe vďtraných místech. 
Skladujte mimo dosah zdrojĪ tepla, chraěte pĢed pĢímým sluneĀním záĢením, nekuĢte.  
Skladujte mimo potravin, nápojĪ a krmiv. Skladujte oddďlenď jako hoĢlaviny. 
Dodržujte obecné pĢedpisy o skladování tlakových obalĪ. HoĢlavina I. tĢídy nebezpeĀnosti. Smďs 
je extrémnď hoĢlavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneĀnímu záĢení a teplotám nad 
50 °C. Ani vyprázdnďnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnď. NestĢíkejte do 
otevĢeného ohnď nebo na žhavé pĢedmďty. Uchovávejte mimo dosah zdrojĪ zapálení – Zákaz 
kouĢení. Uchovávejte mimo dosah dďtí. 
Druh obalu: Aerosolová dóza 
Skladovací tĢída: 2B 
Obsah: 400 ml 
Materiál obalu: FE (40), ocel (kovy) 
Množstevní limity pĢi daných skladovacích podmínkách: neuvedeno 

7.3 Specifické koneĀné použití:  
NeurĀeno 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTġEDKY 
8.1 Kontrolní parametry: 

Chemický název PEL [mg/m3] NPK-P [mg/m3] Pozn.

Propan-2-ol 500 1 000 I Dle PĢíl. Ā. 2, NaĢ. vlády 361/2007 Sb., 
ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ 

Propan – Butan  
(ve formď LPG) 1 800 4 000 -- 

Dle PĢíl. Ā. 2, NaĢ. vlády 361/2007 Sb., 
ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ 

Poznámka I: Dráždí sliznice (oĀi, dýchací cesty) resp. kĪži. 

8.2 Omezování expozice: 
 Zajistďte dostateĀné vďtrání, pĢíp. odsávání pracovního prostoru. V pĢípadď pĢekroĀení NPK-P, 
používejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Zamezte styku s kĪží a oĀima, nevdechujte 
aerosol. Dodržujte hygienická opatĢení pro práci s chemikáliemi. PĢi práci nejezte, nepijte 
a nekuĢte. PĢed pĢestávkou, jídlem a po práci si umyjte ruce vlažnou vodou s mýdlem.  
Osobní ochranné pomĪcky pĢizpĪsobte charakteru práce. 

x Ochrana oĀí a obliĀeje:
Tďsné ochranné brýle

x Ochrana kĪže:
Ochranný pracovní odďv. Zasaženou pokožku omyjte, potĢísnďný odďv svléknďte, pĢed
dalším použitím vyperte.

x Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (materiál napĢ. butylkauĀuk, nitrilkauĀuk, fluorkauĀuk, doba
prĪniku � 480 min.). PĢi výbďru dbejte doporuĀení výrobce, materiál musí být
nepropustný a odolný vĪĀi složkám smďsi. PĢed prvním použitím otestujte na
konkrétním pracovišti. Poškozené rukavice vymďěte.

x Ochrana dýchacích cest:
PĢi bďžném použití není nutná. PĢi pĢekroĀení expoziĀních limitĪ, v pĢípadď zvýšeného
rizika nadýchání a pĢi nedostateĀném vďtrání použijte masku s filtrem proti organickým
parám a aerosolĪm, typ A. V pĢípadď havárie nebo pĢi dlouhodobé expozici použijte
izolaĀní dýchací pĢístroj.
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x Tepelné nebezpeĀí:
 PĢi vystavení zvýšeným teplotám, pĢi pĢehĢívání hrozí roztržení aerosolové nádoby.

Omezování expozice životního prostĢedí
Dbejte obvyklých opatĢení na ochranu životního prostĢedí. Zabraěte úniku do
kanalizace, podzemní a povrchové vody a pĪdy.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 Vzhled: Kapalina ve formď aerosolu 
Barva:  ÿirý 
Zápach:  Charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: Nestanoveno 

 pH:  NeurĀena 
Bod tání/tuhnutí:  NeurĀen 
PoĀáteĀní bod varu a rozmezí bodu varu: Nelze použít – jedná se o aerosol 

Dle BL dodavatele: -44 °C 
Bod vzplanutí:  -97 °C (Nelze použít – jedná se o aerosol)
Rychlost odpaĢování:  NeurĀena
HoĢlavost:  HoĢlavina I. tĢídy nebezpeĀnosti
Mezní hodnoty hoĢlavosti nebo výbušnosti: Horní mez (% obj.): 10,9 

Dolní mez (% obj.): 0,6 
Tlak páry (pĢi 20 °C): 8 300 hPa 
Hustota páry: NeurĀena 
Hustota (pĢi 20 °C): 695 kg/m3 

Rozpustnost:  Ve vodď – mísitelný 
V tucích – neurĀena 

Rozdďlovací koeficient n-oktanol/voda:  NeurĀen  
Teplota vznícení: 270 °C 

 Teplota rozkladu: NeurĀena 
Viskozita (pĢi 20 °C): Nestanovena 
Výbušné vlastnosti: NeurĀeny  
OxidaĀní vlastnosti: NeurĀeny  

9.2  Další informace: Obsah VOC:  100 % 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: 

Smďs reaguje s oxidaĀními Āinidly. 

10.2 Chemická stabilita:  
Smďs je stabilní v bďžných podmínkách prostĢedí, skladování i manipulace. 

10.3 Možnost nebezpeĀných reakcí:  
PĢi vystavení vysokým teplotám hrozí zvýšení tlaku v nádobď a riziko exploze tlakové nádoby. 
NebezpeĀí prudké reakce pĢi styku se silnou kyselinou nebo oxidaĀními Āinidly. Páry mohou ve 
smďsi se vzduchem vytváĢet výbušnou smďs. 

10.4 Podmínky, kterým je tĢeba zabránit:   
Teplotám nad 50 °C, styku s otevĢeným ohnďm, možnými zdroji zapálení a horkými povrchy, 
jiskrami, statickou elektĢinou. Zabraěte vytvoĢení koncentrace v mezích výbušnosti. 

10.5 NesluĀitelné materiály:   
HoĢlavé materiály, silná oxidaĀní Āinidla, silné kyseliny a zásady. 

10.6 NebezpeĀné produkty rozkladu:  
 Za normálních podmínek se smďs nerozkládá. Nedokonalým spalováním nebo tepelným 
rozkladem vznikají toxické produkty hoĢení: COx, apod. 

Další údaje: Neuvedeny 
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ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1  Informace o toxikologických úĀincích 

 Toxikologické úĀinky vlastní smďsi nebyly posuzovány. 

Akutní toxicita složek smďsi: 
Chemický název Zkouška toxicity Hodnota Druh 
Propan-2-ol LD50, orálnď 4 570 mg/kg potkan 

LD50, inhalaĀnď, 4 hod. 30 mg/l potkan (plyny a páry) 
LD50, dermálnď 13 400 mg/kg králík 

Propan 
Butan, Isobutan LC50, inhalaĀnď, 4 hod. 658 mg/l potkan (plyny a páry)

Akutní toxicita: 
Smďs není klasifikována jako akutnď toxická žádnou cestou expozice. 

Žíravost/dráždivost pro kĪži:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Vážné poškození oĀí/podráždďní oĀí:  
Smďs je klasifikována jako dráždivá pro oĀi, kategorie 2. ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí. 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kĪže:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Mutagenita v zárodeĀných buěkách:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Karcinogenita:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Toxicita pro reprodukci:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:  
Smďs je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, 
kategorie 3. MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 
Opakované požití kapalné frakce mĪže zpĪsobit poškození ledvin. Požití je v pĢípadď aerosolového 
balení nepravdďpodobné. Smďs není klasifikována jako toxická pĢi opakované expozici. 

NebezpeĀnost pĢi vdechnutí: 
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Další údaje:  
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď stavy bezvďdomí. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, pálení, svďdďní, 
zarudnutí, zánďt spojivek). V pĢípadď dlouhodobé nebo opakované expozice mĪže zpĪsobit 
vysušení kĪže. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Ekotoxické úĀinky vlastní smďsi nebyly posuzovány. 
Zabraěte úniku kapaliny do kanalizace a podzemních Āi povrchových vod. 

12.1 Toxicita komponent smďsi:
Chemický název Zkouška toxicity Hodnota Druh 
Propan-2-ol LC50, 48 hod. 8 970 – 9 280 mg/l Ryby (Leuciscus idus melanotus) 

LC50, 96 hod. 9 640 mg/l Ryby (Pimephales promelas) 
EC50, 24 hod. > 1 000 mg/l Bezobratlí (Daphnia magna) 

12.2  Perzistence a rozložitelnost NeurĀena 
12.3 BioakumulaĀní potenciál   NeurĀen, bioakumulace není pravdďpodobná 
12.4 Mobilita v pĪdď NeurĀena, není pravdďpodobná 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Nebylo provedeno. Smďs neobsahuje látky ze skupin PBT a vPvB. 
12.6 Jiné nepĢíznivé úĀinky MĪže slabď ohrožovat pitnou vodu (samozaĢazení: 1 slabé 
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ohrožení vody). Zabraěte úniku do pĪdy, podzemní Āi 
povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklých opatĢení 
na ochranu životního prostĢedí. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAĚOVÁNÍ 
13.1 Metody nakládání s odpady 

Zneškodnďte jako nebezpeĀný odpad. PĢedejte k likvidaci oprávnďné osobď nebo do 
sbďrného dvora nebezpeĀných odpadĪ. PĢi likvidaci zbytkĪ smďsi a obalu je tĢeba postupovat 
v souladu s místními pĢedpisy o nakládání s odpady. Neodstraěujte spoleĀnď s komunálním 
odpadem ani odstranďním do životního prostĢedí. 

Možné katalogové Āíslo odpadu: nespotĢebovaná smďs 07 01 99; 16 05 04 

Vhodné metody odstraěování zneĀištďných obalĪ Zneškodnďte jako nebezpeĀný odpad. 
Možné katalogové Āíslo obalu se zbytky obsahu Natlakovaná dóza 15 01 11 
ZneĀištďná dóza bez hnacího plynu (napĢ. proražená.) 15 01 10 

Vnitrostátní ustanovení týkající se odpadĪ: 
Zákon o odpadech Ā. 185/2001 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 
Zákon Ā. 477/2001 Sb., o obalech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PġEPRAVU 
 Preventivní opatĢení pro pĢepravu:    

PĢepravujte v obalech odpovídajících vlastnostem smďsi.  Dodržujte pĢedepsaná oznaĀení 
pro náklad. 

14.1  UN Āíslo 1950

14.2  Oficiální (OSN) pojmenování pro pĢepravu UN 1950, AEROSOLY, hoĢlavé 

14.3  TĢída/tĢídy nebezpeĀnosti pro pĢepravu 2 
KlasifikaĀní kód  5F 
IdentifikaĀní Āíslo nebezpeĀnosti (KemlerĪv kód) -- 
BezpeĀnostní znaĀka 2.1

14.4  Obalová skupina -- 
14.5  NebezpeĀnost pro životní prostĢedí Ne 
14.6  Zvláštní bezpeĀnostní opatĢení pro uživatele 

Varování:
EMS-skupina F-D, S-U
Vyěaté množství E0
PĢepravní kategorie 2
Kód omezení vjezdu do tunelu D
Omezené množství (LQ) 1L

14.7  Hromadná pĢeprava podle pĢílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a pĢedpisu IBC Nelze použít 
Vnitrozemská vodní pĢeprava – ADN/ ADNR NeurĀeno 
NámoĢní pĢeprava – IMDG 

  TĢída  2.1
 Obalová skupina -- 

  BezpeĀnostní znaĀka 2.1 
  Vlastní pĢepravní oznaĀení  AEROSOLS, flammable 

 EMS-skupina F-D, S-U
 Látka zneĀišĨující moĢe Ne

ŽelezniĀní pĢeprava RID 
Letecká pĢeprava – ICAO/IATA 
TĢída  2.1

 Obalová skupina -- 
Vlastní pĢepravní oznaĀení  AEROSOLS, flammable 



BEZPEÿNOSTNÍ LIST /podle pĢílohy NaĢízení komise (EU) Ā. 830/2015/

 strana: 8/9 
Datum vydání:  5. 6. 2013      

DETEK�KITT® 1
Datum revize:  1. 3. 2018 Verze:  3 Zpracoval: ABITEC, s.r.o. 

____________________________________________________________________________________________ 

ODDÍL 15: INFORMACE O PġEDPISECH 
15.1  PĢedpisy týkající se bezpeĀnosti, zdraví a životního prostĢedí/specifické právní pĢedpisy týkající 

se látky nebo smďsi: 
x NaĢízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā.1272/2008, o klasifikaci, oznaĀování

a balení látek a smďsí (CLP), ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x NaĢízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā. 1907/2006, o registraci, hodnocení,

povolování a omezování chemických látek (REACH) vĀ. provádďcích pĢedpisĪ.
x NaĢízení Komise (EU) Ā. 2015/830 ze dne 28. kvďtna 2015, kterým se mďní naĢízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek.

x NaĢízení vlády Ā. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovaĀe, ve znďní naĢízení vlády Ā. 305/2006 Sb. a naĢízení vlády Ā. 315/2009 Sb.

x Smďrnice Rady 75/324/EHS, o sbližování právních pĢedpisĪ Ālenských státĪ týkajících
se aerosolových rozprašovaĀĪ, ve znďní Smďrnice Komise 94/1/ES, NaĢízení Rady (ES)
Ā. 807/2003, Smďrnice Komise 2008/47/ES, NaĢízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) Ā. 219/2009, Smďrnice Komise 2013/10/EU, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ

x NaĢízení ES Ā. 648/2004, o detergentech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
Národní pĢedpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostĢedí 

x Zákon Ā. 350/2011 Sb., o chemických látkách, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ a související
provádďcí pĢedpisy

Ochrana osob: 
x Zákoník práce Ā. 262/2006 ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Zákon o ochranď veĢejného zdraví Ā. 258/2000 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelĪ pro vnitĢní prostĢedí pobytových místností nďkterých staveb Ā. 6/2003 Sb.
x NaĢízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĢi práci Ā. 9/2013 Sb. ve

znďní pozdďjších pĢedpisĪ
Ochrana životního prostĢedí 

x Zákon o ochranď ovzduší Ā. 201/2012 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška Ā. 415/2012 Sb., o pĢípustné úrovni zneĀišĨování a jejím zjišĨování

a o provedení nďkterých dalších ustanovení zákona o ochranď ovzduší.
x Zákon o odpadech Ā. 185/2001 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
x Zákon Ā. 477/2001 Sb., o obalech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
x Zákon o vodách Ā. 150/2010 Sb., kterým se mďní zákon Ā. 254/2001 Sb., o vodách

a o zmďnď nďkterých zákonĪ (vodní zákon), ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ, a zákon
Ā. 200/1990 Sb., o pĢestupcích, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ

Požární pĢedpisy 
x Zákon ÿNR Ā. 133/1985 Sb., ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška o požární prevenci

Poznámka: Uvedené informace pouze naznaĀují základní naĢízení uvedená v tomto bezpeĀnostním listď. 
Upozorěujeme na možnou existenci dodateĀných pĢedpisĪ doplěujících tato naĢízení. Odkazujeme na 
všechny použitelné národní, mezinárodní a místní pĢedpisy a naĢízení. 

15.2 Posouzení chemické bezpeĀnosti 
Pro tuto smďs nebylo zpracováno posouzení chemické bezpeĀnosti. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 
Seznam H  vďt v bezpeĀnostním listu 
H220 - Extrémnď hoĢlavý plyn. 
H222 - Extrémnď hoĢlavý aerosol.  
H225 - Vysoce hoĢlavá kapalina a páry. 
H229 - Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. 
H319 - ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí.  
H336 - MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Seznam zkratek použitých v bezpeĀnostním listu 
Flam. Gas 1 – HoĢlavé plyny, kategorie 1 
Flam. Liq. 2 – HoĢlavé kapaliny, kategorie 2 
Press. Gas – Plyny pod tlakem 
Eye Irrit. 2 – Vážné poškození/podráždďní oĀí, kategorie 2 
STOT SE 3 – Toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 3 
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PBT – persistent, bioaccumulative and toxic 
vPvB – very persistent and very bioaccumulative 
NPK – nejvyšší pĢípustné koncentrace 
TLV – [threshold limit value] mezní hodnota povolené koncentrace škodliviny 
PEL – pĢípustný expoziĀní limit 
LD50 – Lethal dose, 50 percent 
EC50 – Effective concentration, 50 percent 
ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road – Europe 
IATA – International Air Transport Association 
ICAO – International Civil Aviation Organization 
IMDG – International Maritime Cod efor Dangerous Goods 
RID – Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 
Smďs by nemďla být použita pro žádný jiný úĀel než pro který je urĀena (viz. Bod 1.2). Protože specifické 
podmínky použití smďsi se vymykají kontrole dodavatele, je odpovďdností uživatele, aby pĢizpĪsobil 
pĢedepsaná upozornďní místním zákonĪm a naĢízením. BezpeĀnostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpeĀnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 

Pokyny pro školení:  
Podle § 103 a § 104 zákona Ā. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 

Zdroje nejdĪležitďjších informací: Údaje výrobce a toxikologické databáze. 

Kontaktní místo pro poskytování technických informací: viz bod 1.3 tohoto bezpeĀnostního listu. 

Zmďny oproti pĢedchozímu vydání  
Zmďna formátu podle NaĢízení Komise (EU) Ā. 830/2015. 

Prohlášení: 
BezpeĀnostní list obsahuje údaje potĢebné pro zajištďní bezpeĀnosti a ochrany zdraví pĢi práci a ochrany 
životního prostĢedí. Uvedené údaje odpovídají souĀasnému stavu vďdomostí a zkušeností a jsou v souladu 
s platnými právními pĢedpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro 
konkrétní aplikaci. Za zacházení podle existujících zákonĪ a naĢízení odpovídá uživatel. 
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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĎSI A SPOLEÿNOSTI/PODNIKU 
1.1 Identifikátor výrobku: DETEK KITT® 2 

Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenaĀnď odsíĢená, tďžká (CAS 64742-82-1) (< 50 %) 

1.2 PĢíslušná urĀená použití látky nebo smďsi a nedoporuĀená použití: Speciální kontrastér 
NedoporuĀená použití: NeurĀena 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeĀnostního listu:  
Obchodní jméno:         NOVATO spol. s r. o. 

Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6 
 Iÿ: 62910370 DIÿ: CZ62910370 
 tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198 
 Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides 
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz  

Odbornď zpĪsobilá osoba odpovďdná za bezpeĀnostní list 
Obchodní jméno: ABITEC, s.r.o. 

Sídlo: V háji 1183/22, 170 00 Praha 7 
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Vít MatďjĪ 

1.4 Telefonní Āíslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepĢetržitď) 
Toxikologické informaĀní stĢedisko, Na Bojišti 1, Praha 2 
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEÿNOSTI 
2.1 Klasifikace látky nebo smďsi: 

Smďs splěuje kritéria pro klasifikaci podle naĢízení ES Ā. 1272/2008. Smďs je klasifikována jako 
nebezpeĀná ve smyslu naĢízení ES Ā. 1272/2008, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.  

Kategorie nebezpeĀnosti: 
Aerosol 1, H222, H229 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Chronic 2, H411 

Údaje o nebezpeĀnosti: 
  Extrémnď hoĢlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. ZpĪsobuje 

poškození centrální nervové soustavy pĢi prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro 
vodní organismy, s dlouhodobými úĀinky. 

  Nejzávažnďjší nepĢíznivé fyzikálnď-chemické úĀinky:  
Smďs je extrémnď hoĢlavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneĀnímu záĢení a teplotám 
nad 50 °C. Ani vyprázdnďnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnď. NestĢíkejte do 
otevĢeného ohnď nebo na žhavé pĢedmďty. Uchovávejte mimo dosah zdrojĪ zapálení – Zákaz 
kouĢení. Uchovávejte mimo dosah dďtí. Nedokonalým spalováním se mohou uvolěovat 
nebezpeĀné plyny. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na lidské zdraví: 
PĢi dlouhodobé nebo opakované expozici mĪže dojít k poškození centrální nervové soustavy. 
Nevdechujte aerosol. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kĪží mĪže zpĪsobit vysušení nebo 
popraskání kĪže až dermatitidu. Zabraěte vdechování a  a styku s oĀima a kĪží. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na životní prostĢedí: 
Smďs je klasifikována jako nebezpeĀná pro vodní prostĢedí. Dodržujte pokyny pro používání, 
abyste se vyvarovali rizik pro Ālovďka a životní prostĢedí. Kapalina je lehĀí než voda a mĪže 
pokrýt vodní hladinu. Zabraěte úniku do pĪdy, podzemní Āi povrchové vody nebo kanalizace. 
Úplné znďní klasifikace a H vďt je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpeĀnostního listu. 

2.2 Prvky oznaĀení  
Signální slovo: NebezpeĀí 
Piktogramy: GHS02, GHS08, GHS09 
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Standardní vďty o nebezpeĀnosti: 
H222 Extrémnď hoĢlavý aerosol. 
H229 Nádoba je pod tlakem: PĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. 
H372 ZpĪsobuje poškození centrální nervové soustavy pĢi prodloužené nebo opakované expozici. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úĀinky. 

Pokyny pro bezpeĀné zacházení: 
P210 Chraěte pĢed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevĢeným ohnďm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouĢení. 
P211 NestĢíkejte do otevĢeného ohnď nebo jiných zdrojĪ zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P260 Nevdechujte páry a aerosoly. 
P273 Zabraěte uvolnďní do životního prostĢedí. 
P314 Necítíte-li se dobĢe, vyhledejte lékaĢskou pomoc/ošetĢení. 
P410 + P412 Chraěte pĢed sluneĀním záĢením. Nevystavujte teplotď pĢesahující 50 °C. 
NebezpeĀné komponenty k etiketování:  
Benzínová frakce (ropná), hydrogenaĀnď odsíĢená, tďžká (CAS 64742-82-1) < 50 % 
C.I. Solvent RED 164 (CAS 92257-31-3) < 2,5 %

Doplěující informace na štítku:
I dentifikáto� vr ýrobku:�DE TEK�KITT® 2 Speciální kontrastér 

   EUH066 Opakovaná expozice mĪže zpĪsobit vysušení nebo popraskání kĪže. 
   Dodavate� sl mďsi: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118 

2.3  Další nebezpeĀnost 
Smďs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle pĢílohy XIII naĢízení REACH, 
ani nejsou k datu vyhotovení bezpeĀnostního listu vedeny na kandidátské listinď pro pĢílohu 
XIV naĢízení REACH. 

ODDÍL 3:       SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nejedná se o látku. 
3.2  Smďsi 

Chemický název obsah Ā. CAS Ā. ES Indexové Āíslo
Benzínová frakce (ropná), hydrogenaĀnď 
odsíĢená, tďžká 25 – 50 % 64742-82-1 265-185-4 649-330-00-2

2-Naftalenol, 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]-,
ar-heptyl ar',ar''-Me deriváty
(C.I. Solvent RED 164)

1 – 2,5 % 92257-31-3 296-120-8 --- 

Butan 25 – 50 % 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0
Propan 10 – 25 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5

Klasifikace složek smďsi  

Chemický název Výstražný symbol 
nebezpeĀnosti Klasifikace Specifické a obecné 

koncentraĀní limity 

Benzínová frakce (ropná), 
hydrogenaĀnď odsíĢená, tďžká* 

GHS08 
GHS09 
EUH066 

Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 1, H372 

Aquatic Chronic 2, H411 
Poznámka P* 

Asp. Tox. 1, H304: c � 10 %
STOT RE 1; H372: c � 10 % 
Aquatic Chronic 2; H411: 

c � 25 % 

2-Naftalenol, 1-[[4-(fenylazo)-
fenyl]azo]-, ar-heptyl ar',ar''-Me
deriváty
(Azobarvivo C.I. Solvent RED 164)

GHS08 
Repr. 2, H361 

STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 4, H413 

Repr. 2, H361: c � 3 % 
STOT RE 2, H373: c � 10 % 

Propan GHS02 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 
Butan GHS02 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 

* Klasifikace není povinná jako karcinogenní nebo mutagenní, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje ménď než
0,1 % hmot. benzenu  (CAS 200-753-7). 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Popis první pomoci:  

PĢi projevech zdravotních obtíží nebo v pĢípadď pochybností vyhledejte lékaĢe a poskytnďte 
mu informace z tohoto bezpeĀnostního listu. V pĢípadď život ohrožujících stavĪ proveĊte 
resuscitaci. Osobu v bezvďdomí uložte do stabilizované polohy na boku, ponechte v klidu 
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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĎSI A SPOLEÿNOSTI/PODNIKU 
1.1 Identifikátor výrobku: DETEK�KITT® 3 

Obsahuje: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 50 %)  
Smďs hnacích plynĪ (propan-butan) (< 75 %) 

1.2 PĢíslušná urĀená použití látky nebo smďsi a nedoporuĀená použití: Speciální vývojka 
NedoporuĀená použití: NeurĀena 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeĀnostního listu:  
Obchodní jméno:         NOVATO spol. s r. o. 

Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6 
 Iÿ: 62910370 DIÿ: CZ62910370 
 tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198 
 Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides 
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz  

Odbornď zpĪsobilá osoba odpovďdná za bezpeĀnostní list 
Obchodní jméno: ABITEC, s.r.o. 

Sídlo: V háji 1183/22, 170 00 Praha 7 
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Vít MatďjĪ 

1.4 Telefonní Āíslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepĢetržitď) 
Toxikologické informaĀní stĢedisko, Na Bojišti 1, Praha 2 
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEÿNOSTI 
2.1 Klasifikace látky nebo smďsi: 

Smďs splěuje kritéria pro klasifikaci podle naĢízení ES Ā. 1272/2008. Smďs je klasifikována jako 
nebezpeĀná ve smyslu naĢízení ES Ā. 1272/2008, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.   
Aerosol 1, H222, H229 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Údaje o nebezpeĀnosti: 
  Extrémnď hoĢlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. ZpĪsobuje 

vážné podráždďní oĀí. MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

  Nejzávažnďjší nepĢíznivé fyzikálnď-chemické úĀinky:  
Smďs je extrémnď hoĢlavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneĀnímu záĢení a teplotám 
nad 50 °C. Ani vyprázdnďnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnď. NestĢíkejte do 
otevĢeného ohnď nebo na žhavé pĢedmďty. Uchovávejte mimo dosah zdrojĪ zapálení – Zákaz 
kouĢení. Uchovávejte mimo dosah dďtí. Nedokonalým spalováním se mohou uvolěovat 
nebezpeĀné plyny. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na lidské zdraví: 
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď podráždďní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, 
pálení, svďdďní, zarudnutí, zánďt spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice mĪže 
zpĪsobit vysušení kĪže. Dodržujte pokyny v návodu k použití. 

Nejzávažnďjší nepĢíznivé úĀinky na životní prostĢedí: 
Smďs není klasifikována jako nebezpeĀná pro životní prostĢedí. Dodržujte pokyny pro používání, 
abyste se vyvarovali rizik pro Ālovďka a životní prostĢedí. Zabraěte úniku do pĪdy, podzemní Āi 
povrchové vody nebo kanalizace.  
Úplné znďní klasifikace a H vďt je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpeĀnostního listu. 

2.2 Prvky oznaĀení  
Signální slovo: NebezpeĀí 
Piktogramy: GHS02, GHS07 
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Standardní vďty o nebezpeĀnosti: 
H222 Extrémnď hoĢlavý aerosol. 
H229 Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. 
H319 ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí.  

 H336 MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Pokyny pro bezpeĀné zacházení: 
P210 Chraěte pĢed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevĢeným ohnďm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouĢení. 
P211 NestĢíkejte do otevĢeného ohnď nebo jiných zdrojĪ zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P261 Zamezte vdechování par a aerosolĪ. 
P305 + P351 + P338 PġI ZASAŽENÍ OÿÍ: Nďkolik minut opatrnď vyplachujte vodou. Vyjmďte kontaktní 

ĀoĀky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. PokraĀujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraěte pĢed sluneĀním záĢením. Nevystavujte teplotď pĢesahující 50 °C. 

NebezpeĀné komponenty k etiketování: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 50 %) 
Smďs hnacích plynĪ (propan-butan) (< 75 %) 

Doplěující informace na štítku:  
  I dentifikáto� vr ýrobku:�DET EK�KITT® 3 Speciální vývojka  

  Dodavatel smďsi: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118 

2.3  Další nebezpeĀnost 
Smďs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle pĢílohy XIII naĢízení REACH, 
ani nejsou k datu vyhotovení bezpeĀnostního listu vedeny na kandidátské listinď pro pĢílohu 
XIV naĢízení REACH. 

ODDÍL 3:       SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nejedná se o látku. 
3.2  Smďsi: 

Chemický název obsah Ā. CAS Ā. ES Indexové Āíslo 
Propan-2-ol 25 – 50 % 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0
Butan 25 – 50 % 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0
Propan 10 – 25 % 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5

Klasifikace složek smďsi  

Chemický název Výstražný symbol 
nebezpeĀnosti Klasifikace Specifické a obecné 

koncentraĀní limity 

Propan-2-ol GHS02, GHS07 
Flam. Liq. 2, H225  
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Eye Irrit. 2, H319: c � 10% 

STOT SE 3, H336; c � 20 % 

Butan GHS02, GHS04 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 
Propan GHS02, GHS04 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Popis první pomoci:  

PĢi projevech zdravotních obtíží nebo v pĢípadď pochybností vyhledejte lékaĢe a poskytnďte mu 
informace z tohoto bezpeĀnostního listu. V pĢípadď život ohrožujících stavĪ proveĊte resuscitaci. 
Osobu v bezvďdomí uložte do stabilizované polohy, ponechte v klidu a teple, nepodávejte nic 
ústy. Zabraěte prochladnutí. Nevyvolávejte zvracení. PĢi spontánním zvracení zabraěte vdechnutí 
zvratkĪ. Dojde-li k popálení pĢi hoĢení, chlaĊte spáleninu studenou vodou a pĢekryjte Āistou 
tkaninou. 

PĢi vdechnutí: 
OpusĨte kontaminovaný prostor, vypláchnďte ústní dutinu vodou, nadýchejte se Āerstvého 
vzduchu. Objeví-li se podráždďní dýchacích cest nebo dýchací obtíže, vyhledejte lékaĢskou 
pomoc. V pĢípadď potĢeby (zástava dechu nebo nepravidelné dýchání) proveĊte umďlé 
dýchání. 
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PĢi styku s kĪží:  
Omyjte všechny zasažené Āásti vodou s mýdlem, ošetĢete regeneraĀním krémem. PĢi 
kontaminaci odďvu odstraěte odďv. Objeví-li se pĢíznaky podráždďní, vyhledejte lékaĢskou 
pomoc. 

PĢi zasažení oĀí: 
Pokud má postižený kontaktní ĀoĀky, vyjmďte je. Násilnď otevĢené oĀi vyplachujte od vnitĢního 
koutku oka smďrem k vnďjšímu velkým množstvím Āisté vlažné vody, zejména prostor pod víĀky. 
Výplach provádďjte po dobu alespoě 15 min., vyhledejte lékaĢské ošetĢení. 

PĢi požití: 
V pĢípadď aerosolového výrobku je požití velmi nepravdďpodobné. Nevyvolávejte 
zvracení, vypláchnďte ústa vodou (pouze je-li postižený pĢi vďdomí), vypijte sklenici vody. 
Okamžitď vyhledejte lékaĢské ošetĢení a pĢedložte tento bezpeĀnostní list.  

4.2 NejdĪležitďjší akutní a opoždďné symptomy a úĀinky  
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď podráždďní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, 
pálení, svďdďní, zarudnutí, zánďt spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice mĪže 
zpĪsobit vysušení kĪže.  

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaĢské pomoci a zvláštního ošetĢení  
PĢi obvyklém použití smďsi není okamžitá lékaĢská pomoc nutná. Požaduje se jen v pĢípadď, 
dosáhnou-li pĢíznaky urĀitého stupnď, podle údajĪ v odstavcích 4.1 a 4.2; je symptomatická. 

ODDÍL 5: OPATġENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: VíceúĀelové prášky, CO2, pďna, vodní mlha 
Nevhodná hasiva: Plný proud vody. TĢíštďnou vodu lze použít pouze k ochlazování obalĪ 
v blízkosti požáru. 

5.2 Zvláštní nebezpeĀnost vyplývající z látky nebo smďsi:  
Extrémnď hoĢlavá smďs. Nedokonalým spalováním mohou vznikat nebezpeĀné plyny (COx, 
uhlovodíky, apod.). Nevdechujte spaliny. PĢi zvýšených teplotách mĪže dojít k pĢetlakování 
tlakového obalu a jeho roztržení. Páry jsou tďžší než vzduch, hromadí se v nižších polohách. Ve 
smďsi se vzduchem mohou vytváĢet výbušnou smďs. Hrozí riziko opďtovného vznícení. 

5.3 Pokyny pro hasiĀe:  
IzolaĀní dýchací pĢístroj a nehoĢlavý zásahový oblek. Používejte nejiskĢící nástroje. 

5.4 Další údaje:  
Obaly v blízkosti požáru chlaĊte rozprášenou vodou nebo pokryjte pďnou. Zbytky po hoĢení 
i voda po zásahu by mďly být likvidovány jako nebezpeĀný odpad. 

ODDÍL 6: OPATġENÍ V PġÍPADĎ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1  OpatĢení na ochranu osob, ochranné prostĢedky a nouzové postupy 

 Zabraěte vstupu nepovolaných osob, zajistďte prostor úniku. Zajistďte dostateĀné vďtrání, 
zabraěte vdechování aerosolu. Odstraěte možné zdroje zapálení, nekuĢte, nevystavujte 
pĢímému sluneĀnímu záĢení. Používejte nejiskĢící nástroje, zabraěte vzniku elektrostatického 
náboje. Zabraěte styku s oĀima, zabraěte dlouhodobému kontaktu s kĪží – používejte osobní 
ochranné prostĢedky.  

6.2  OpatĢení na ochranu životního prostĢedí 
 Zajistďte prostor úniku, zabraěte úniku do kanalizace, pĪdy, povrchových a podzemních vod. 

V pĢípadď velkého úniku kapaliny monitorujte koncentrace NPK resp. TLV a informujte pĢíslušné 
orgány státní správy a správce toku nebo kanalizace. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro Āištďní 
 Aerosol se odpaĢuje, zajistďte dostateĀné vďtrání. Zamezte úniku kapalné frakce, pokryjte 

nehoĢlavým sorbentem (písek, kĢemelina, zemina, vermikulit, vapex apod.), použitý sorbent 
uložte do uzavíratelné nádoby na odpad a zlikvidujte jako nebezpeĀný odpad. Kontaminovaný 
prostor omyjte vodou. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  
 DoporuĀené osobní ochranné pomĪcky viz odd. 8. Nepoužitou smďs likvidujte podle odd. 13. 
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ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1  OpatĢení pro bezpeĀné zacházení:  

Zajistďte dostateĀné vďtrání pracovního prostoru. Zabraěte tvorbď plynĪ a par v zápalných 
nebo výbušných koncentracích a koncentracích pĢesahující nejvyšší pĢípustné koncentrace 
(NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zabraěte styku s otevĢeným ohnďm a jinými zápalnými zdroji. 
Chraěte pĢed pĢímým sluneĀním záĢením. Používejte nejiskĢící nástroje. ProveĊte preventivní 
opatĢení proti výbojĪm statické elektĢiny. 
Chraěte oĀi a pokožku, nevdechujte aerosol, používejte osobní ochranné pomĪcky dle 
odd. 8. Dbejte na platné právní pĢedpisy o bezpeĀnosti a ochrannď zdraví. Dodržujte zásady 
hygieny práce s chemikáliemi, pĢi práci nejezte, nepijte, nekuĢte. PĢed pĢestávkou, jídlem a po 
práci si umyjte ruce teplou vodou s mýdlem.  

7.2 Podmínky pro bezpeĀné skladování látek a smďsí vĀetnď nesluĀitelných látek a smďsí: 
Skladujte v originálních obalech pĢi teplotď do 50 °C, na suchých dobĢe vďtraných místech. 
Skladujte mimo dosah zdrojĪ tepla, chraěte pĢed pĢímým sluneĀním záĢením, nekuĢte.  
Skladujte mimo potravin, nápojĪ a krmiv. Skladujte oddďlenď jako hoĢlaviny. 
Dodržujte obecné pĢedpisy o skladování tlakových obalĪ. HoĢlavina I. tĢídy nebezpeĀnosti. Smďs 
je extrémnď hoĢlavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneĀnímu záĢení a teplotám nad 
50 °C. Ani vyprázdnďnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnď. NestĢíkejte do 
otevĢeného ohnď nebo na žhavé pĢedmďty. Uchovávejte mimo dosah zdrojĪ zapálení – Zákaz 
kouĢení. Uchovávejte mimo dosah dďtí. 
Druh obalu: Aerosolová dóza 
Skladovací tĢída: 2B 
Obsah: 400 ml 
Materiál obalu: FE (40), ocel (kovy) 
Množstevní limity pĢi daných skladovacích podmínkách: neuvedeno 

7.3 Specifické koneĀné použití:  
Není

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTġEDKY 
8.1 Kontrolní parametry: 

Chemický název PEL [mg/m3] NPK-P [mg/m3] Pozn.

Propan-2-ol 500 1 000 I Dle PĢíl. Ā. 2, NaĢ. vlády 361/2007 Sb., 
ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ 

Propan – Butan  
(ve formď LPG) 1 800 4 000 -- 

Dle PĢíl. Ā. 2, NaĢ. vlády 361/2007 Sb., 
ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ 

Poznámka I: Dráždí sliznice (oĀi, dýchací cesty) resp. kĪži. 

8.2 Omezování expozice: 
 Zajistďte dostateĀné vďtrání, pĢíp. odsávání pracovního prostoru. V pĢípadď pĢekroĀení NPK-P, 
používejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Zamezte styku s kĪží a oĀima, nevdechujte 
aerosol. Dodržujte hygienická opatĢení pro práci s chemikáliemi. PĢi práci nejezte, nepijte 
a nekuĢte. PĢed pĢestávkou, jídlem a po práci si umyjte ruce vlažnou vodou s mýdlem.  
Osobní ochranné pomĪcky pĢizpĪsobte charakteru práce. 

x Ochrana oĀí a obliĀeje:
Tďsné ochranné brýle

x Ochrana kĪže:
Ochranný pracovní odďv. Zasaženou pokožku omyjte, potĢísnďný odďv svléknďte, pĢed
dalším použitím vyperte.

x Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (materiál napĢ. butylkauĀuk, nitrilkauĀuk, fluorkauĀuk, doba
prĪniku � 480 min.). PĢi výbďru dbejte doporuĀení výrobce, materiál musí být
nepropustný a odolný vĪĀi složkám smďsi. PĢed prvním použitím otestujte na
konkrétním pracovišti. Poškozené rukavice vymďěte.

x Ochrana dýchacích cest:
PĢi bďžném použití není nutná. V pĢípadď zvýšeného rizika nadýchání a pĢi
nedostateĀném vďtrání použijte masku s filtrem proti organickým parám a aerosolĪm,
typ A. V pĢípadď havárie nebo pĢi dlouhodobé expozici použijte izolaĀní dýchací pĢístroj.
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x Tepelné nebezpeĀí:
 PĢi vystavení zvýšeným teplotám, pĢi pĢehĢívání hrozí roztržení aerosolové nádoby.

Omezování expozice životního prostĢedí
Dbejte obvyklých opatĢení na ochranu životního prostĢedí. Zabraěte úniku do
kanalizace, podzemní a povrchové vody a pĪdy.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 Vzhled: Kapalina ve formď aerosolu 
Barva:  RĪzná dle specifikace 
Zápach:  Charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: Nestanoveno 

 pH:  NeurĀena 
Bod tání/tuhnutí:  NeurĀen 
PoĀáteĀní bod varu a rozmezí bodu varu: Nelze použít – jedná se o aerosol 

Dle BL dodavatele: -44 °C 
Bod vzplanutí:  -97 °C (Nelze použít – jedná se o aerosol)
Rychlost odpaĢování:  NeurĀena
HoĢlavost:  HoĢlavina I. tĢídy nebezpeĀnosti
Mezní hodnoty hoĢlavosti nebo výbušnosti: Horní mez (% obj.): 10,9 

Dolní mez (% obj.): 0,6 
Tlak páry (pĢi 20 °C): 8 300 hPa 
Hustota páry: NeurĀena 
Hustota (pĢi 20 °C): 672 kg/m3 

Rozpustnost:  Ve vodď – mísitelný 
V tucích – neurĀena 

Rozdďlovací koeficient n-oktanol/voda:  NeurĀen  
Teplota vznícení: 270 °C 

 Teplota rozkladu: NeurĀena 
Viskozita (pĢi 20 °C): Nestanovena 
Výbušné vlastnosti: NeurĀeny  
OxidaĀní vlastnosti: NeurĀeny  

9.2  Další informace: Obsah VOC:  95,2 % 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: 

Smďs reaguje s oxidaĀními Āinidly. 

10.2 Chemická stabilita:  
Smďs je stabilní v bďžných podmínkách prostĢedí, skladování i manipulace. 

10.3 Možnost nebezpeĀných reakcí:  
PĢi vystavení vysokým teplotám hrozí zvýšení tlaku v nádobď a riziko exploze tlakové nádoby. 
NebezpeĀí prudké reakce pĢi styku se silnou kyselinou nebo oxidaĀními Āinidly. Páry mohou ve 
smďsi se vzduchem vytváĢet výbušnou smďs. 

10.4 Podmínky, kterým je tĢeba zabránit:   
Teplotám nad 50 °C, styku s otevĢeným ohnďm, možnými zdroji zapálení a horkými povrchy, 
jiskrami, statickou elektĢinou. Zabraěte vytvoĢení koncentrace v mezích výbušnosti. 

10.5 NesluĀitelné materiály:   
HoĢlavé materiály, silná oxidaĀní Āinidla, silné kyseliny a zásady. 

10.6 NebezpeĀné produkty rozkladu:  
 Za normálních podmínek se smďs nerozkládá. Nedokonalým spalováním nebo tepelným 
rozkladem vznikají toxické produkty hoĢení: COx, apod. 

Další údaje: Neuvedeny 
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ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1  Informace o toxikologických úĀincích 

 Toxikologické úĀinky vlastní smďsi nebyly posuzovány. 

Akutní toxicita složek smďsi: 
Chemický název Zkouška toxicity Hodnota Druh 
Propan-2-ol LD50, orálnď 4 570 mg/kg potkan 

LD50, inhalaĀnď, 4 hod. 30 mg/l potkan (plyny a páry) 
LD50, dermálnď 13 400 mg/kg králík 

Propan 
Butan, Isobutan LC50, inhalaĀnď, 4 hod. 658 mg/l potkan (plyny a páry)

Akutní toxicita: 
Smďs není klasifikována jako akutnď toxická žádnou cestou expozice. 

Žíravost/dráždivost pro kĪži:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Vážné poškození oĀí/podráždďní oĀí:  
Smďs je klasifikována jako dráždivá pro oĀi, kategorie 2. ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí. 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kĪže:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Mutagenita v zárodeĀných buěkách:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Karcinogenita:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Toxicita pro reprodukci:  
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:  
Smďs je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, 
kategorie 3. MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 
Opakované požití kapalné frakce mĪže zpĪsobit poškození ledvin. Smďs není klasifikována jako 
toxická pĢi opakované expozici. Požití je v pĢípadď aerosolového balení nepravdďpodobné.  

NebezpeĀnost pĢi vdechnutí: 
Na základď dostupných údajĪ nejsou kritéria pro klasifikaci splnďna. 

Další údaje:  
Vdechování aerosolu mĪže zpĪsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické 
stavy, výjimeĀnď stavy bezvďdomí. Nevdechujte aerosol. Dráždí oĀi (slzení, pálení, svďdďní, 
zarudnutí, zánďt spojivek). V pĢípadď dlouhodobé nebo opakované expozice mĪže zpĪsobit 
vysušení kĪže. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Ekotoxické úĀinky vlastní smďsi nebyly posuzovány. 
Zabraěte úniku kapaliny do kanalizace a podzemních Āi povrchových vod. 

12.1 Toxicita komponent smďsi:
Chemický název Zkouška toxicity Hodnota Druh 
Propan-2-ol LC50, 48 hod. 8 970 – 9 280 mg/l Ryby (Leuciscus idus melanotus) 

LC50, 96 hod. 9 640 mg/l Ryby (Pimephales promelas) 
EC50, 24 hod. > 1 000 mg/l Bezobratlí (Daphnia magna) 

12.2  Perzistence a rozložitelnost NeurĀena 
12.3 BioakumulaĀní potenciál   NeurĀen, bioakumulace není pravdďpodobná 
12.4 Mobilita v pĪdď NeurĀena, není pravdďpodobná 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Nebylo provedeno. Smďs neobsahuje látky ze skupin PBT a vPvB. 
12.6 Jiné nepĢíznivé úĀinky MĪže slabď ohrožovat pitnou vodu (samozaĢazení: 1 slabé 
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ohrožení vody). Zabraěte úniku do pĪdy, podzemní Āi 
povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklých opatĢení 
na ochranu životního prostĢedí. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAĚOVÁNÍ 
13.1 Metody nakládání s odpady 

Zneškodnďte jako nebezpeĀný odpad. PĢedejte k likvidaci oprávnďné osobď nebo do 
sbďrného dvora nebezpeĀných odpadĪ. PĢi likvidaci zbytkĪ smďsi a obalu je tĢeba postupovat 
v souladu s místními pĢedpisy o nakládání s odpady. Neodstraěujte spoleĀnď s komunálním 
odpadem ani odstranďním do životního prostĢedí. 

Možné katalogové Āíslo odpadu: nespotĢebovaná smďs 07 01 99; 16 05 04 

Vhodné metody odstraěování zneĀištďných obalĪ Zneškodnďte jako nebezpeĀný odpad. 
Možné katalogové Āíslo obalu se zbytky obsahu Natlakovaná dóza 15 01 11 
ZneĀištďná dóza bez hnacího plynu (napĢ. proražená.) 15 01 10 

Vnitrostátní ustanovení týkající se odpadĪ: 
Zákon o odpadech Ā. 185/2001 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 
Zákon Ā. 477/2001 Sb., o obalech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PġEPRAVU 
 Preventivní opatĢení pro pĢepravu:    

PĢepravujte v obalech odpovídajících vlastnostem smďsi.  Dodržujte pĢedepsaná oznaĀení 
pro náklad. 

14.1  UN Āíslo 1950

14.2  Oficiální (OSN) pojmenování pro pĢepravu UN 1950, AEROSOLY, hoĢlavé 

14.3  TĢída/tĢídy nebezpeĀnosti pro pĢepravu 2 
KlasifikaĀní kód  5F 
IdentifikaĀní Āíslo nebezpeĀnosti (KemlerĪv kód) -- 
BezpeĀnostní znaĀka 2.1

14.4  Obalová skupina -- 
14.5  NebezpeĀnost pro životní prostĢedí Ne 
14.6  Zvláštní bezpeĀnostní opatĢení pro uživatele 

Varování:
EMS-skupina F-D, S-U
Vyěaté množství E0
PĢepravní kategorie 2
Kód omezení vjezdu do tunelu D
Omezené množství (LQ) 1L

14.7  Hromadná pĢeprava podle pĢílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a pĢedpisu IBC Nelze použít 
Vnitrozemská vodní pĢeprava – ADN/ ADNR NeurĀeno 
NámoĢní pĢeprava – IMDG 

  TĢída  2.1
 Obalová skupina -- 

  BezpeĀnostní znaĀka 2.1 
  Vlastní pĢepravní oznaĀení  AEROSOLS, flammable 

 EMS-skupina F-D, S-U
 Látka zneĀišĨující moĢe Ne

ŽelezniĀní pĢeprava RID 
Letecká pĢeprava – ICAO/IATA 
TĢída  2.1

 Obalová skupina -- 
Vlastní pĢepravní oznaĀení  AEROSOLS, flammable 



BEZPEÿNOSTNÍ LIST /podle pĢílohy NaĢízení komise (EU) Ā. 830/2015/

 strana: 8/9 
Datum vydání:  5. 6. 2013      

DETEK�KITT® 3
Datum revize:  1. 3. 2018 Verze:  3 Zpracoval: ABITEC, s.r.o. 

____________________________________________________________________________________________ 

ODDÍL 15: INFORMACE O PġEDPISECH 
15.1  PĢedpisy týkající se bezpeĀnosti, zdraví a životního prostĢedí/specifické právní pĢedpisy týkající 

se látky nebo smďsi: 
x NaĢízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā.1272/2008, o klasifikaci, oznaĀování

a balení látek a smďsí (CLP), ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x NaĢízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā. 1907/2006, o registraci, hodnocení,

povolování a omezování chemických látek (REACH) vĀ. provádďcích pĢedpisĪ.
x NaĢízení Komise (EU) Ā. 2015/830 ze dne 28. kvďtna 2015, kterým se mďní naĢízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) Ā. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek.

x NaĢízení vlády Ā. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovaĀe, ve znďní naĢízení vlády Ā. 305/2006 Sb. a naĢízení vlády Ā. 315/2009 Sb.

x Smďrnice Rady 75/324/EHS, o sbližování právních pĢedpisĪ Ālenských státĪ týkajících
se aerosolových rozprašovaĀĪ, ve znďní Smďrnice Komise 94/1/ES, NaĢízení Rady (ES)
Ā. 807/2003, Smďrnice Komise 2008/47/ES, NaĢízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) Ā. 219/2009, Smďrnice Komise 2013/10/EU, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ

x NaĢízení ES Ā. 648/2004, o detergentech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
Národní pĢedpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostĢedí 

x Zákon Ā. 350/2011 Sb., o chemických látkách, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ a související
provádďcí pĢedpisy

Ochrana osob: 
x Zákoník práce Ā. 262/2006 ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Zákon o ochranď veĢejného zdraví Ā. 258/2000 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelĪ pro vnitĢní prostĢedí pobytových místností nďkterých staveb Ā. 6/2003 Sb.
x NaĢízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĢi práci Ā. 9/2013 Sb. ve

znďní pozdďjších pĢedpisĪ
Ochrana životního prostĢedí 

x Zákon o ochranď ovzduší Ā. 201/2012 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška Ā. 415/2012 Sb., o pĢípustné úrovni zneĀišĨování a jejím zjišĨování

a o provedení nďkterých dalších ustanovení zákona o ochranď ovzduší.
x Zákon o odpadech Ā. 185/2001 Sb. ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
x Zákon Ā. 477/2001 Sb., o obalech, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ.
x Zákon o vodách Ā. 150/2010 Sb., kterým se mďní zákon Ā. 254/2001 Sb., o vodách

a o zmďnď nďkterých zákonĪ (vodní zákon), ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ, a zákon
Ā. 200/1990 Sb., o pĢestupcích, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ

Požární pĢedpisy 
x Zákon ÿNR Ā. 133/1985 Sb., ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ
x Vyhláška o požární prevenci

Poznámka: Uvedené informace pouze naznaĀují základní naĢízení uvedená v tomto bezpeĀnostním listď. 
Upozorěujeme na možnou existenci dodateĀných pĢedpisĪ doplěujících tato naĢízení. Odkazujeme na 
všechny použitelné národní, mezinárodní a místní pĢedpisy a naĢízení. 

15.2 Posouzení chemické bezpeĀnosti 
Pro tuto smďs nebylo zpracováno posouzení chemické bezpeĀnosti. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 
Seznam H  vďt v bezpeĀnostním listu 
H220 - Extrémnď hoĢlavý plyn. 
H222 - Extrémnď hoĢlavý aerosol.  
H225 - Vysoce hoĢlavá kapalina a páry. 
H229 - Nádoba je pod tlakem: pĢi zahĢívání se mĪže roztrhnout. 
H319 - ZpĪsobuje vážné podráždďní oĀí.  
H336 - MĪže zpĪsobit ospalost nebo závratď. 

Seznam zkratek použitých v bezpeĀnostním listu 
Flam. Gas 1 – HoĢlavé plyny, kategorie 1 
Flam. Liq. 2 – HoĢlavé kapaliny, kategorie 2 
Press. Gas – Plyny pod tlakem 
Eye Irrit. 2 – Vážné poškození/podráždďní oĀí, kategorie 2 
STOT SE 3 – Toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 3 



BEZPEÿNOSTNÍ LIST /podle pĢílohy NaĢízení komise (EU) Ā. 830/2015/

 strana: 9/9 
Datum vydání:  5. 6. 2013      

DETEK�KITT® 3
Datum revize:  1. 3. 2018 Verze:  3 Zpracoval: ABITEC, s.r.o. 

____________________________________________________________________________________________ 

PBT – persistent, bioaccumulative and toxic 
vPvB – very persistent and very bioaccumulative 
NPK – nejvyšší pĢípustné koncentrace 
TLV – [threshold limit value] mezní hodnota povolené koncentrace škodliviny 
PEL – pĢípustný expoziĀní limit 
LD50 – Lethal dose, 50 percent 
EC50 – Effective concentration, 50 percent 
ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road – Europe 
IATA – International Air Transport Association 
ICAO – International Civil Aviation Organization 
IMDG – International Maritime Cod efor Dangerous Goods 
RID – Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 
Smďs by nemďla být použita pro žádný jiný úĀel než pro který je urĀena (viz. Bod 1.2). Protože specifické 
podmínky použití smďsi se vymykají kontrole dodavatele, je odpovďdností uživatele, aby pĢizpĪsobil 
pĢedepsaná upozornďní místním zákonĪm a naĢízením. BezpeĀnostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpeĀnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 

Pokyny pro školení:  
Podle § 103 a § 104 zákona Ā. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znďní pozdďjších pĢedpisĪ. 

Zdroje nejdĪležitďjších informací: Údaje výrobce a toxikologické databáze. 

Kontaktní místo pro poskytování technických informací: viz bod 1.3 tohoto bezpeĀnostního listu. 

Zmďny oproti pĢedchozímu vydání  
Zmďna formátu podle NaĢízení Komise (EU) Ā. 830/2015. 

Prohlášení: 
BezpeĀnostní list obsahuje údaje potĢebné pro zajištďní bezpeĀnosti a ochrany zdraví pĢi práci a ochrany 
životního prostĢedí. Uvedené údaje odpovídají souĀasnému stavu vďdomostí a zkušeností a jsou v souladu 
s platnými právními pĢedpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro 
konkrétní aplikaci. Za zacházení podle existujících zákonĪ a naĢízení odpovídá uživatel. 


