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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU
1.1

Identifikátor výrobku:
DETEK KITT® 1
Obsahuje: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 80 %)
Sm s hnacích plyn (propan-butan) (< 35 %)

1.2

P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití: Speciální isti
Nedoporu ená použití: Neur ena

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Obchodní jméno:
NOVATO spol. s r. o.
Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6
I : 62910370
DI : CZ62910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198
Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz
Odborn zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní 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 Mat j

1.4

Telefonní íslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nep etržit )
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, Praha 2
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2:
2.1

IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI
Klasifikace látky nebo sm si:
Sm s spl uje kritéria pro klasifikaci podle na ízení ES . 1272/2008. Sm s je klasifikována jako
nebezpe ná ve smyslu na ízení ES . 1272/2008, ve zn ní pozd jších p edpis .
Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Údaje o nebezpe nosti:
Extrémn ho lavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout. Zp sobuje
vážné podrážd ní o í. M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky:
Sm s je extrémn ho lavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám
nad 50 °C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz
kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí. Nedokonalým spalováním se mohou uvol ovat
nebezpe né plyny.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na lidské zdraví:
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n podrážd ní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení,
pálení, sv d ní, zarudnutí, zán t spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice m že
zp sobit vysušení k že. Dodržujte pokyny v návodu k použití.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí:
Sm s není klasifikována jako nebezpe ná pro životní prost edí. Dodržujte pokyny pro používání,
abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Zabra te úniku do p dy, podzemní i
povrchové vody nebo kanalizace.
Úplné zn ní klasifikace a H v t je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpe nostního listu.

2.2

Prvky ozna ení
Signální slovo: Nebezpe í
Piktogramy: GHS02, GHS07
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Standardní v ty o nebezpe nosti:
H222 Extrémn ho lavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat .

Pokyny pro bezpe né zacházení:
P210 Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kou ení.
P211 Nest íkejte do otev eného ohn nebo jiných zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par a aerosol .
P305 + P351 + P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní
o ky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chra te p ed slune ním zá ením. Nevystavujte teplot p esahující 50 °C.
Nebezpe né komponenty k etiketování: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 80 %)
Sm s hnacích plyn (propan-butan) (< 35 %)
Dopl ující informace na štítku:
I dentifikátor ýrobku:
v
DET EK KITT® 1 Speciální isti
Dodavatel sm si: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118
2.3

Další nebezpe nost
Sm s ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle p ílohy XIII na ízení REACH,
ani nejsou k datu vyhotovení bezpe nostního listu vedeny na kandidátské listin pro p ílohu
XIV na ízení REACH.

ODDÍL 3:
3.1
3.2

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látky: Nejedná se o látku.
Sm si:
Chemický název
obsah
. CAS
Propan-2-ol
60 – 80 %
67-63-0
Butan
106-97-8
10 – 25 %
Propan

2,5 – 10 %

Klasifikace složek sm si
Výstražný symbol
Chemický název
nebezpe nosti

74-98-6

. ES
200-661-7
203-448-7

Indexové íslo
603-117-00-0
601-004-00-0

200-827-9

601-003-00-5

Klasifikace

Propan-2-ol

GHS02, GHS07

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Butan
Propan

GHS02, GHS04
GHS02, GHS04

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

Specifické a obecné
koncentra ní limity
Eye Irrit. 2, H319: c

10%

STOT SE 3, H336; c

20 %

ODDÍL 4:
4.1

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci:
P i projevech zdravotních obtíží nebo v p ípad pochybností vyhledejte léka e a poskytn te mu
informace z tohoto bezpe nostního listu. V p ípad život ohrožujících stav prove te resuscitaci.
Osobu v bezv domí uložte do stabilizované polohy, ponechte v klidu a teple, nepodávejte nic
ústy. Zabra te prochladnutí. Nevyvolávejte zvracení. P i spontánním zvracení zabra te vdechnutí
zvratk . Dojde-li k popálení p i ho ení, chla te spáleninu studenou vodou a p ekryjte istou
tkaninou.
P i vdechnutí:
Opus te kontaminovaný prostor, vypláchn te ústní dutinu vodou, nadýchejte se erstvého
vzduchu. Objeví-li se podrážd ní dýchacích cest nebo dýchací obtíže, vyhledejte léka skou
pomoc. V p ípad pot eby (zástava dechu nebo nepravidelné dýchání) prove te um lé
dýchání.
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P i styku s k ží:
Omyjte všechny zasažené ásti vodou s mýdlem, ošet ete regenera ním krémem. P i
kontaminaci od vu odstra te od v. Objeví-li se p íznaky podrážd ní, vyhledejte léka skou
pomoc.
P i zasažení o í:
Pokud má postižený kontaktní o ky, vyjm te je. Násiln otev ené o i vyplachujte od vnit ního
koutku oka sm rem k vn jšímu velkým množstvím isté vlažné vody, zejména prostor pod ví ky.
Výplach provád jte po dobu alespo 15 min., vyhledejte léka ské ošet ení.
P i požití:
V p ípad
aerosolového výrobku je požití velmi nepravd podobné. Nevyvolávejte
zvracení, vypláchn te ústa vodou (pouze je-li postižený p i v domí), vypijte sklenici vody.
Okamžit vyhledejte léka ské ošet ení a p edložte tento bezpe nostní list.
4.2

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n podrážd ní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení,
pálení, sv d ní, zarudnutí, zán t spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice m že
zp sobit vysušení k že.

4.3

Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
P i obvyklém použití sm si není okamžitá léka ská pomoc nutná. Požaduje se jen v p ípad ,
dosáhnou-li p íznaky ur itého stupn , podle údaj v odstavcích 4.1 a 4.2; je symptomatická.

ODDÍL 5:
5.1

OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva
Vhodná hasiva: Víceú elové prášky, CO2, p na, vodní mlha
Nevhodná hasiva: Plný proud vody. T íšt nou vodu lze použít pouze k ochlazování obal
v blízkosti požáru.

5.2

Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si:
Extrémn ho lavá sm s. Nedokonalým spalováním mohou vznikat nebezpe né plyny (COx,
uhlovodíky, apod.). Nevdechujte spaliny. P i zvýšených teplotách m že dojít k p etlakování
tlakového obalu a jeho roztržení. Páry jsou t žší než vzduch, hromadí se v nižších polohách. Ve
sm si se vzduchem mohou vytvá et výbušnou sm s. Hrozí riziko op tovného vznícení.

5.3

Pokyny pro hasi e:
Izola ní dýchací p ístroj a neho lavý zásahový oblek. Používejte nejisk ící nástroje.

5.4

Další údaje:
Obaly v blízkosti požáru chla te rozprášenou vodou nebo pokryjte p nou. Zbytky po ho ení
i voda po zásahu by m ly být likvidovány jako nebezpe ný odpad.

ODDÍL 6:
6.1

OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Zabra te vstupu nepovolaných osob, zajist te prostor úniku. Zajist te dostate né v trání,
zabra te vdechování aerosolu. Odstra te možné zdroje zapálení, neku te, nevystavujte
p ímému slune nímu zá ení. Používejte nejisk ící nástroje, zabra te vzniku elektrostatického
náboje. Zabra te styku s o ima, zabra te dlouhodobému kontaktu s k ží – používejte osobní
ochranné prost edky.

6.2

Opat ení na ochranu životního prost edí
Zajist te prostor úniku, zabra te úniku do kanalizace, p dy, povrchových a podzemních vod.
V p ípad velkého úniku kapaliny monitorujte koncentrace NPK resp. TLV a informujte p íslušné
orgány státní správy a správce toku nebo kanalizace.

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Aerosol se odpa uje, zajist te dostate né v trání. Zamezte úniku kapalné frakce, pokryjte
neho lavým sorbentem (písek, k emelina, zemina, vermikulit apod.), použitý sorbent uložte do
uzavíratelné nádoby na odpad a zlikvidujte jako nebezpe ný odpad. Kontaminovaný prostor
omyjte vodou.

6.4

Odkaz na jiné oddíly:
Doporu ené osobní ochranné pom cky viz odd. 8. Nepoužitou sm s likvidujte podle odd. 13.
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ODDÍL 7:
7.1

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opat ení pro bezpe né zacházení:
Zajist te dostate né v trání pracovního prostoru. Zabra te tvorb plyn a par v zápalných
nebo výbušných koncentracích a koncentracích p esahující nejvyšší p ípustné koncentrace
(NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zabra te styku s otev eným ohn m a jinými zápalnými zdroji.
Chra te p ed p ímým slune ním zá ením. Používejte nejisk ící nástroje. Prove te preventivní
opat ení proti výboj m statické elekt iny.
Chra te o i a pokožku, nevdechujte aerosol, používejte osobní ochranné pom cky dle
odd. 8. Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a ochrann zdraví. Dodržujte zásady
hygieny práce s chemikáliemi, p i práci nejezte, nepijte, neku te. P ed p estávkou, jídlem a po
práci si umyjte ruce teplou vodou s mýdlem.

7.2

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí:
Skladujte v originálních obalech p i teplot do 50 °C, na suchých dob e v traných místech.
Skladujte mimo dosah zdroj tepla, chra te p ed p ímým slune ním zá ením, neku te.
Skladujte mimo potravin, nápoj a krmiv. Skladujte odd len jako ho laviny.
Dodržujte obecné p edpisy o skladování tlakových obal . Ho lavina I. t ídy nebezpe nosti. Sm s
je extrémn ho lavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad
50 °C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz
kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí.
Druh obalu: Aerosolová dóza
Skladovací t ída: 2B
Obsah: 400 ml
Materiál obalu: FE (40), ocel (kovy)
Množstevní limity p i daných skladovacích podmínkách: neuvedeno

7.3

Specifické kone né použití:
Neur eno

ODDÍL 8:
8.1

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY

Kontrolní parametry:
Chemický název
PEL [mg/m3]
Propan-2-ol
Propan – Butan

NPK-P [mg/m3] Pozn.

500

1 000

I

Dle P íl. . 2, Na . vlády 361/2007 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis

1 800

4 000

--

Dle P íl. . 2, Na . vlády 361/2007 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis

(ve form LPG)
Poznámka I: Dráždí sliznice (o i, dýchací cesty) resp. k ži.

8.2

Omezování expozice:
Zajist te dostate né v trání, p íp. odsávání pracovního prostoru. V p ípad p ekro ení NPK-P,
používejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Zamezte styku s k ží a o ima, nevdechujte
aerosol. Dodržujte hygienická opat ení pro práci s chemikáliemi. P i práci nejezte, nepijte
a neku te. P ed p estávkou, jídlem a po práci si umyjte ruce vlažnou vodou s mýdlem.
Osobní ochranné pom cky p izp sobte charakteru práce.
Ochrana o í a obli eje:
T sné ochranné brýle
Ochrana k že:
Ochranný pracovní od v. Zasaženou pokožku omyjte, pot ísn ný od v svlékn te, p ed
dalším použitím vyperte.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (materiál nap . butylkau uk, nitrilkau uk, fluorkau uk, doba
pr niku
480 min.). P i výb ru dbejte doporu ení výrobce, materiál musí být
nepropustný a odolný v i složkám sm si. P ed prvním použitím otestujte na
konkrétním pracovišti. Poškozené rukavice vym te.
Ochrana dýchacích cest:
P i b žném použití není nutná. P i p ekro ení expozi ních limit , v p ípad zvýšeného
rizika nadýchání a p i nedostate ném v trání použijte masku s filtrem proti organickým
parám a aerosol m, typ A. V p ípad havárie nebo p i dlouhodobé expozici použijte
izola ní dýchací p ístroj.
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Tepelné nebezpe í:
P i vystavení zvýšeným teplotám, p i p eh ívání hrozí roztržení aerosolové nádoby.

Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí. Zabra te úniku do
kanalizace, podzemní a povrchové vody a p dy.

ODDÍL 9:

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
Kapalina ve form aerosolu
Barva:
irý
Zápach:
Charakteristický
Prahová hodnota zápachu: Nestanoveno
pH:
Neur ena
Bod tání/tuhnutí:
Neur en
Po áte ní 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 odpa ování:
Neur ena
Ho lavost:
Ho lavina I. t ídy nebezpe nosti
Mezní hodnoty ho lavosti nebo výbušnosti: Horní mez (% obj.): 10,9
Dolní mez (% obj.): 0,6
Tlak páry (p i 20 °C):
8 300 hPa
Hustota páry:
Neur ena
Hustota (p i 20 °C):
695 kg/m3
Rozpustnost:
Ve vod – mísitelný
V tucích – neur ena
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: Neur en
Teplota vznícení:
270 °C
Teplota rozkladu:
Neur ena
Viskozita (p i 20 °C):
Nestanovena
Výbušné vlastnosti:
Neur eny
Oxida ní vlastnosti:
Neur eny

9.2

Další informace: Obsah VOC:

ODDÍL 10:

100 %

STÁLOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita:
Sm s reaguje s oxida ními inidly.

10.2

Chemická stabilita:
Sm s je stabilní v b žných podmínkách prost edí, skladování i manipulace.

10.3

Možnost nebezpe ných reakcí:
P i vystavení vysokým teplotám hrozí zvýšení tlaku v nádob a riziko exploze tlakové nádoby.
Nebezpe í prudké reakce p i styku se silnou kyselinou nebo oxida ními inidly. Páry mohou ve
sm si se vzduchem vytvá et výbušnou sm s.

10.4

Podmínky, kterým je t eba zabránit:
Teplotám nad 50 °C, styku s otev eným ohn m, možnými zdroji zapálení a horkými povrchy,
jiskrami, statickou elekt inou. Zabra te vytvo ení koncentrace v mezích výbušnosti.

10.5

Neslu itelné materiály:
Ho lavé materiály, silná oxida ní inidla, silné kyseliny a zásady.

10.6

Nebezpe né produkty rozkladu:
Za normálních podmínek se sm s nerozkládá. Nedokonalým spalováním nebo tepelným
rozkladem vznikají toxické produkty ho ení: COx, apod.
Další údaje: Neuvedeny
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ODDÍL 11:
11.1

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Informace o toxikologických ú incích
Toxikologické ú inky vlastní sm si nebyly posuzovány.
Akutní toxicita složek sm si:
Chemický název
Zkouška toxicity
Propan-2-ol
LD50, oráln
LD50, inhala n , 4 hod.
LD50, dermáln
Propan
LC50, inhala n , 4 hod.
Butan, Isobutan

Hodnota
4 570 mg/kg
30 mg/l
13 400 mg/kg

Druh
potkan
potkan (plyny a páry)

658 mg/l

potkan (plyny a páry)

králík

Akutní toxicita:
Sm s není klasifikována jako akutn toxická žádnou cestou expozice.
Žíravost/dráždivost pro k ži:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Vážné poškození o í/podrážd ní o í:
Sm s je klasifikována jako dráždivá pro o i, kategorie 2. Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k že:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Mutagenita v zárode ných bu kách:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Karcinogenita:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro reprodukci:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:
Sm s je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici,
kategorie 3. M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:
Opakované požití kapalné frakce m že zp sobit poškození ledvin. Požití je v p ípad aerosolového
balení nepravd podobné. Sm s není klasifikována jako toxická p i opakované expozici.
Nebezpe nost p i vdechnutí:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Další údaje:
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n stavy bezv domí. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení, pálení, sv d ní,
zarudnutí, zán t spojivek). V p ípad dlouhodobé nebo opakované expozice m že zp sobit
vysušení k že.

ODDÍL 12:

EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekotoxické ú inky vlastní sm si nebyly posuzovány.
Zabra te úniku kapaliny do kanalizace a podzemních i povrchových vod.

12.1

Toxicita komponent sm si:
Chemický název
Zkouška toxicity
Propan-2-ol
LC50, 48 hod.
LC50, 96 hod.
EC50, 24 hod.

Hodnota
8 970 – 9 280 mg/l
9 640 mg/l
> 1 000 mg/l

Druh
Ryby (Leuciscus idus melanotus)
Ryby (Pimephales promelas)
Bezobratlí (Daphnia magna)

12.2

Perzistence a rozložitelnost

Neur ena

12.3

Bioakumula ní potenciál

Neur en, bioakumulace není pravd podobná

12.4

Mobilita v p d

Neur ena, není pravd podobná

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nebylo provedeno. Sm s neobsahuje látky ze skupin PBT a vPvB.

12.6

Jiné nep íznivé ú inky

M že slab

ohrožovat pitnou vodu (samoza azení: 1 slabé
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ohrožení vody). Zabra te úniku do p dy, podzemní i
povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklých opat ení
na ochranu životního prost edí.

ODDÍL 13:
13.1

POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ

Metody nakládání s odpady
Zneškodn te jako nebezpe ný odpad. P edejte k likvidaci oprávn né osob nebo do
sb rného dvora nebezpe ných odpad . P i likvidaci zbytk sm si a obalu je t eba postupovat
v souladu s místními p edpisy o nakládání s odpady. Neodstra ujte spole n s komunálním
odpadem ani odstran ním do životního prost edí.
Možné katalogové íslo odpadu: nespot ebovaná sm s 07 01 99; 16 05 04
Vhodné metody odstra ování zne išt ných obal Zneškodn te jako nebezpe ný odpad.
Možné katalogové íslo obalu se zbytky obsahu Natlakovaná dóza 15 01 11
Zne išt ná dóza bez hnacího plynu (nap . proražená.) 15 01 10
Vnitrostátní ustanovení týkající se odpad :
Zákon o odpadech . 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech, ve zn ní pozd jších p edpis .

ODDÍL 14:

INFORMACE PRO P EPRAVU

Preventivní opat ení pro p epravu:
P epravujte v obalech odpovídajících vlastnostem sm si. Dodržujte p edepsaná ozna ení
pro náklad.
14.1

UN íslo

1950

14.2

Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu

UN 1950, AEROSOLY, ho lavé

14.3

T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu
Klasifika ní kód
Identifika ní íslo nebezpe nosti (Kemler v kód)
Bezpe nostní zna ka

2
5F
-2.1

14.4

Obalová skupina

--

14.5

Nebezpe nost pro životní prost edí

Ne

14.6

Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele
Varování:
EMS-skupina
Vy até množství
P epravní kategorie
Kód omezení vjezdu do tunelu
Omezené množství (LQ)

F-D, S-U
E0
2
D
1L

14.7

Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a p edpisu IBC Nelze použít
Vnitrozemská vodní p eprava – ADN/ ADNR
Neur eno
Námo ní p eprava – IMDG
T ída
2.1
Obalová skupina
-Bezpe nostní zna ka
2.1
Vlastní p epravní ozna ení
AEROSOLS, flammable
EMS-skupina
F-D, S-U
Látka zne iš ující mo e
Ne
Železni ní p eprava RID
Letecká p eprava – ICAO/IATA
T ída
2.1
Obalová skupina
-Vlastní p epravní ozna ení
AEROSOLS, flammable

BEZPE NOSTNÍ LIST /podle p ílohy Na ízení komise (EU) . 830/2015/

DETEK KITT® 1
Datum vydání: 5. 6. 2013

Datum revize: 1. 3. 2018

strana: 8/9
Verze: 3

Zpracoval: ABITEC, s.r.o.

____________________________________________________________________________________________

ODDÍL 15:
15.1

INFORMACE O P EDPISECH

P edpisy týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající
se látky nebo sm si:
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1272/2008, o klasifikaci, ozna ování
a balení látek a sm sí (CLP), ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006, o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH) v . provád cích p edpis .
Na ízení Komise (EU) . 2015/830 ze dne 28. kv tna 2015, kterým se m ní na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek.
Na ízení vlády . 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašova e, ve zn ní na ízení vlády . 305/2006 Sb. a na ízení vlády . 315/2009 Sb.
Sm rnice Rady 75/324/EHS, o sbližování právních p edpis
lenských stát týkajících
se aerosolových rozprašova , ve zn ní Sm rnice Komise 94/1/ES, Na ízení Rady (ES)
. 807/2003, Sm rnice Komise 2008/47/ES, Na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 219/2009, Sm rnice Komise 2013/10/EU, ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení ES . 648/2004, o detergentech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Národní p edpisy týkající se ochrany osob nebo životního prost edí
Zákon . 350/2011 Sb., o chemických látkách, ve zn ní pozd jších p edpis a související
provád cí p edpisy
Ochrana osob:
Zákoník práce . 262/2006 ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon o ochran ve ejného zdraví . 258/2000 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatel pro vnit ní prost edí pobytových místností n kterých staveb . 6/2003 Sb.
Na ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci . 9/2013 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis
Ochrana životního prost edí
Zákon o ochran ovzduší . 201/2012 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška
. 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování a jejím zjiš ování
a o provedení n kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší.
Zákon o odpadech . 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon o vodách . 150/2010 Sb., kterým se m ní zákon . 254/2001 Sb., o vodách
a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon
. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis
Požární p edpisy
Zákon NR . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška o požární prevenci
Poznámka: Uvedené informace pouze nazna ují základní na ízení uvedená v tomto bezpe nostním list .
Upozor ujeme na možnou existenci dodate ných p edpis dopl ujících tato na ízení. Odkazujeme na
všechny použitelné národní, mezinárodní a místní p edpisy a na ízení.

15.2

Posouzení chemické bezpe nosti
Pro tuto sm s nebylo zpracováno posouzení chemické bezpe nosti.

ODDÍL 16:

DALŠÍ INFORMACE
Seznam H v t v bezpe nostním listu
H220 - Extrémn ho lavý plyn.
H222 - Extrémn ho lavý aerosol.
H225 - Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H229 - Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout.
H319 - Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H336 - M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Seznam zkratek použitých v bezpe nostním listu
Flam. Gas 1 – Ho lavé plyny, kategorie 1
Flam. Liq. 2 – Ho lavé kapaliny, kategorie 2
Press. Gas – Plyny pod tlakem
Eye Irrit. 2 – Vážné poškození/podrážd ní o í, 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 p ípustné koncentrace
TLV – [threshold limit value] mezní hodnota povolené koncentrace škodliviny
PEL – p ípustný expozi ní 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

Sm s by nem la být použita pro žádný jiný ú el než pro který je ur ena (viz. Bod 1.2). Protože specifické
podmínky použití sm si se vymykají kontrole dodavatele, je odpov dností uživatele, aby p izp sobil
p edepsaná upozorn ní místním zákon m a na ízením. Bezpe nostní informace popisují výrobek z hlediska
bezpe nostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Pokyny pro školení:
Podle § 103 a § 104 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zdroje nejd ležit jších informací: Údaje výrobce a toxikologické databáze.
Kontaktní místo pro poskytování technických informací: viz bod 1.3 tohoto bezpe nostního listu.
Zm ny oproti p edchozímu vydání
Zm na formátu podle Na ízení Komise (EU) . 830/2015.
Prohlášení:
Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany
životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci. Za zacházení podle existujících zákon a na ízení odpovídá uživatel.
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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU
1.1

Identifikátor výrobku:
DETEK KITT® 2
Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogena n odsí ená, t žká (CAS 64742-82-1) (< 50 %)

1.2

P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití: Speciální kontrastér
Nedoporu ená použití: Neur ena

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Obchodní jméno:
NOVATO spol. s r. o.
Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6
I : 62910370
DI : CZ62910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198
Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz
Odborn zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní 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 Mat j

1.4

Telefonní íslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nep etržit )
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, Praha 2
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2:
2.1

IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI

Klasifikace látky nebo sm si:
Sm s spl uje kritéria pro klasifikaci podle na ízení ES . 1272/2008. Sm s je klasifikována jako
nebezpe ná ve smyslu na ízení ES . 1272/2008, ve zn ní pozd jších p edpis .
Kategorie nebezpe nosti:
Aerosol 1, H222, H229
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411
Údaje o nebezpe nosti:
Extrémn ho lavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout. Zp sobuje
poškození centrální nervové soustavy p i prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky:
Sm s je extrémn ho lavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám
nad 50 °C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz
kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí. Nedokonalým spalováním se mohou uvol ovat
nebezpe né plyny.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na lidské zdraví:
P i dlouhodobé nebo opakované expozici m že dojít k poškození centrální nervové soustavy.
Nevdechujte aerosol. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s k ží m že zp sobit vysušení nebo
popraskání k že až dermatitidu. Zabra te vdechování a a styku s o ima a k ží.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí:
Sm s je klasifikována jako nebezpe ná pro vodní prost edí. Dodržujte pokyny pro používání,
abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Kapalina je leh í než voda a m že
pokrýt vodní hladinu. Zabra te úniku do p dy, podzemní i povrchové vody nebo kanalizace.
Úplné zn ní klasifikace a H v t je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpe nostního listu.

2.2

Prvky ozna ení
Signální slovo: Nebezpe í
Piktogramy: GHS02, GHS08, GHS09
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Standardní v ty o nebezpe nosti:
H222 Extrémn ho lavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: P i zah ívání se m že roztrhnout.
H372 Zp sobuje poškození centrální nervové soustavy p i prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
Pokyny pro bezpe né zacházení:
P210 Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kou ení.
P211 Nest íkejte do otev eného ohn nebo jiných zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
P273 Zabra te uvoln ní do životního prost edí.
P314 Necítíte-li se dob e, vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.
P410 + P412 Chra te p ed slune ním zá ením. Nevystavujte teplot p esahující 50 °C.
Nebezpe né komponenty k etiketování:
Benzínová frakce (ropná), hydrogena n odsí ená, t žká (CAS 64742-82-1) < 50 %
C.I. Solvent RED 164 (CAS 92257-31-3) < 2,5 %
Dopl ující informace na štítku:
Identifikátor výrobku: DETEK KITT® 2 Speciální kontrastér
EUH066 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
Dodavatel sm si: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118
2.3

Další nebezpe nost
Sm s ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle p ílohy XIII na ízení REACH,
ani nejsou k datu vyhotovení bezpe nostního listu vedeny na kandidátské listin pro p ílohu
XIV na ízení REACH.

ODDÍL 3:
3.1
3.2

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látky: Nejedná se o látku.
Sm si
Chemický název
Benzínová frakce (ropná), hydrogena n
odsí ená, t žká
2-Naftalenol, 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]-,
ar-heptyl ar',ar''-Me deriváty
(C.I. Solvent RED 164)
Butan
Propan

obsah

. CAS

. ES

Indexové íslo

25 – 50 %

64742-82-1

265-185-4

649-330-00-2

1 – 2,5 %

92257-31-3

296-120-8

---

25 – 50 %
10 – 25 %

106-97-8
74-98-6

203-448-7
200-827-9

601-004-00-0
601-003-00-5

Klasifikace složek sm si
Chemický název
Benzínová frakce (ropná),
hydrogena n odsí ená, t žká*

Výstražný symbol
nebezpe nosti
GHS08
GHS09
EUH066

Klasifikace
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411
Poznámka P*

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

GHS02

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

Butan

GHS02

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

GHS08

Repr. 2, H361
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413

Specifické a obecné
koncentra ní limity
Asp. Tox. 1, H304: c 10 %
STOT RE 1; H372: c 10 %
Aquatic Chronic 2; H411:
c 25 %

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

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

ODDÍL 4:
4.1

než

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci:
P i projevech zdravotních obtíží nebo v p ípad pochybností vyhledejte léka e a poskytn te
mu informace z tohoto bezpe nostního listu. V p ípad život ohrožujících stav prove te
resuscitaci. Osobu v bezv domí uložte do stabilizované polohy na boku, ponechte v klidu
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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU
1.1

Identifikátor výrobku:
DETEK KITT® 3
Obsahuje: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 50 %)
Sm s hnacích plyn (propan-butan) (< 75 %)

1.2

P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití: Speciální vývojka
Nedoporu ená použití: Neur ena

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Obchodní jméno:
NOVATO spol. s r. o.
Sídlo: Uralská 6, 160 00 Praha 6
I : 62910370
DI : CZ62910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118; fax: 224 315 198
Kontaktní osoba: Ing. Petr Johanides
www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz
Odborn zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní 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 Mat j

1.4

Telefonní íslo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nep etržit )
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, Praha 2
E-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2:
2.1

IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI
Klasifikace látky nebo sm si:
Sm s spl uje kritéria pro klasifikaci podle na ízení ES . 1272/2008. Sm s je klasifikována jako
nebezpe ná ve smyslu na ízení ES . 1272/2008, ve zn ní pozd jších p edpis .
Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Údaje o nebezpe nosti:
Extrémn ho lavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout. Zp sobuje
vážné podrážd ní o í. M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky:
Sm s je extrémn ho lavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám
nad 50 °C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz
kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí. Nedokonalým spalováním se mohou uvol ovat
nebezpe né plyny.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na lidské zdraví:
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n podrážd ní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení,
pálení, sv d ní, zarudnutí, zán t spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice m že
zp sobit vysušení k že. Dodržujte pokyny v návodu k použití.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí:
Sm s není klasifikována jako nebezpe ná pro životní prost edí. Dodržujte pokyny pro používání,
abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí. Zabra te úniku do p dy, podzemní i
povrchové vody nebo kanalizace.
Úplné zn ní klasifikace a H v t je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpe nostního listu.

2.2

Prvky ozna ení
Signální slovo: Nebezpe í
Piktogramy: GHS02, GHS07
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Standardní v ty o nebezpe nosti:
H222 Extrémn ho lavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat .

Pokyny pro bezpe né zacházení:
P210 Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kou ení.
P211 Nest íkejte do otev eného ohn nebo jiných zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par a aerosol .
P305 + P351 + P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní
o ky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chra te p ed slune ním zá ením. Nevystavujte teplot p esahující 50 °C.
Nebezpe né komponenty k etiketování: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (< 50 %)
Sm s hnacích plyn (propan-butan) (< 75 %)
Dopl ující informace na štítku:
Identifikátor výrobku: DETEK KITT® 3 Speciální vývojka
Dodavatel sm si: NOVATO spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118
2.3

Další nebezpe nost
Sm s ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB podle p ílohy XIII na ízení REACH,
ani nejsou k datu vyhotovení bezpe nostního listu vedeny na kandidátské listin pro p ílohu
XIV na ízení REACH.

ODDÍL 3:
3.1
3.2

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látky: Nejedná se o látku.
Sm si:
Chemický název
obsah
. CAS

. ES

Indexové íslo

Propan-2-ol
Butan

25 – 50 %
25 – 50 %

67-63-0
106-97-8

200-661-7
203-448-7

603-117-00-0
601-004-00-0

Propan

10 – 25 %

74-98-6

200-827-9

601-003-00-5

Klasifikace složek sm si
Výstražný symbol
Chemický název
nebezpe nosti

Klasifikace

Propan-2-ol

GHS02, GHS07

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Butan
Propan

GHS02, GHS04
GHS02, GHS04

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas

Specifické a obecné
koncentra ní limity
Eye Irrit. 2, H319: c

10%

STOT SE 3, H336; c

20 %

ODDÍL 4:
4.1

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci:
P i projevech zdravotních obtíží nebo v p ípad pochybností vyhledejte léka e a poskytn te mu
informace z tohoto bezpe nostního listu. V p ípad život ohrožujících stav prove te resuscitaci.
Osobu v bezv domí uložte do stabilizované polohy, ponechte v klidu a teple, nepodávejte nic
ústy. Zabra te prochladnutí. Nevyvolávejte zvracení. P i spontánním zvracení zabra te vdechnutí
zvratk . Dojde-li k popálení p i ho ení, chla te spáleninu studenou vodou a p ekryjte istou
tkaninou.
P i vdechnutí:
Opus te kontaminovaný prostor, vypláchn te ústní dutinu vodou, nadýchejte se erstvého
vzduchu. Objeví-li se podrážd ní dýchacích cest nebo dýchací obtíže, vyhledejte léka skou
pomoc. V p ípad pot eby (zástava dechu nebo nepravidelné dýchání) prove te um lé
dýchání.
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P i styku s k ží:
Omyjte všechny zasažené ásti vodou s mýdlem, ošet ete regenera ním krémem. P i
kontaminaci od vu odstra te od v. Objeví-li se p íznaky podrážd ní, vyhledejte léka skou
pomoc.
P i zasažení o í:
Pokud má postižený kontaktní o ky, vyjm te je. Násiln otev ené o i vyplachujte od vnit ního
koutku oka sm rem k vn jšímu velkým množstvím isté vlažné vody, zejména prostor pod ví ky.
Výplach provád jte po dobu alespo 15 min., vyhledejte léka ské ošet ení.
P i požití:
V p ípad
aerosolového výrobku je požití velmi nepravd podobné. Nevyvolávejte
zvracení, vypláchn te ústa vodou (pouze je-li postižený p i v domí), vypijte sklenici vody.
Okamžit vyhledejte léka ské ošet ení a p edložte tento bezpe nostní list.
4.2

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n podrážd ní sliznic a dýchacích cest. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení,
pálení, sv d ní, zarudnutí, zán t spojivek). Dlouhodobá nebo opakovaná expozice m že
zp sobit vysušení k že.

4.3

Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
P i obvyklém použití sm si není okamžitá léka ská pomoc nutná. Požaduje se jen v p ípad ,
dosáhnou-li p íznaky ur itého stupn , podle údaj v odstavcích 4.1 a 4.2; je symptomatická.

ODDÍL 5:
5.1

OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva
Vhodná hasiva: Víceú elové prášky, CO2, p na, vodní mlha
Nevhodná hasiva: Plný proud vody. T íšt nou vodu lze použít pouze k ochlazování obal
v blízkosti požáru.

5.2

Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si:
Extrémn ho lavá sm s. Nedokonalým spalováním mohou vznikat nebezpe né plyny (COx,
uhlovodíky, apod.). Nevdechujte spaliny. P i zvýšených teplotách m že dojít k p etlakování
tlakového obalu a jeho roztržení. Páry jsou t žší než vzduch, hromadí se v nižších polohách. Ve
sm si se vzduchem mohou vytvá et výbušnou sm s. Hrozí riziko op tovného vznícení.

5.3

Pokyny pro hasi e:
Izola ní dýchací p ístroj a neho lavý zásahový oblek. Používejte nejisk ící nástroje.

5.4

Další údaje:
Obaly v blízkosti požáru chla te rozprášenou vodou nebo pokryjte p nou. Zbytky po ho ení
i voda po zásahu by m ly být likvidovány jako nebezpe ný odpad.

ODDÍL 6:
6.1

OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Zabra te vstupu nepovolaných osob, zajist te prostor úniku. Zajist te dostate né v trání,
zabra te vdechování aerosolu. Odstra te možné zdroje zapálení, neku te, nevystavujte
p ímému slune nímu zá ení. Používejte nejisk ící nástroje, zabra te vzniku elektrostatického
náboje. Zabra te styku s o ima, zabra te dlouhodobému kontaktu s k ží – používejte osobní
ochranné prost edky.

6.2

Opat ení na ochranu životního prost edí
Zajist te prostor úniku, zabra te úniku do kanalizace, p dy, povrchových a podzemních vod.
V p ípad velkého úniku kapaliny monitorujte koncentrace NPK resp. TLV a informujte p íslušné
orgány státní správy a správce toku nebo kanalizace.

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Aerosol se odpa uje, zajist te dostate né v trání. Zamezte úniku kapalné frakce, pokryjte
neho lavým sorbentem (písek, k emelina, zemina, vermikulit, vapex apod.), použitý sorbent
uložte do uzavíratelné nádoby na odpad a zlikvidujte jako nebezpe ný odpad. Kontaminovaný
prostor omyjte vodou.

6.4

Odkaz na jiné oddíly:
Doporu ené osobní ochranné pom cky viz odd. 8. Nepoužitou sm s likvidujte podle odd. 13.
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ODDÍL 7:
7.1

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opat ení pro bezpe né zacházení:
Zajist te dostate né v trání pracovního prostoru. Zabra te tvorb plyn a par v zápalných
nebo výbušných koncentracích a koncentracích p esahující nejvyšší p ípustné koncentrace
(NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zabra te styku s otev eným ohn m a jinými zápalnými zdroji.
Chra te p ed p ímým slune ním zá ením. Používejte nejisk ící nástroje. Prove te preventivní
opat ení proti výboj m statické elekt iny.
Chra te o i a pokožku, nevdechujte aerosol, používejte osobní ochranné pom cky dle
odd. 8. Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a ochrann zdraví. Dodržujte zásady
hygieny práce s chemikáliemi, p i práci nejezte, nepijte, neku te. P ed p estávkou, jídlem a po
práci si umyjte ruce teplou vodou s mýdlem.

7.2

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí:
Skladujte v originálních obalech p i teplot do 50 °C, na suchých dob e v traných místech.
Skladujte mimo dosah zdroj tepla, chra te p ed p ímým slune ním zá ením, neku te.
Skladujte mimo potravin, nápoj a krmiv. Skladujte odd len jako ho laviny.
Dodržujte obecné p edpisy o skladování tlakových obal . Ho lavina I. t ídy nebezpe nosti. Sm s
je extrémn ho lavá. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad
50 °C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení – Zákaz
kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí.
Druh obalu: Aerosolová dóza
Skladovací t ída: 2B
Obsah: 400 ml
Materiál obalu: FE (40), ocel (kovy)
Množstevní limity p i daných skladovacích podmínkách: neuvedeno

7.3

Specifické kone né použití:
Není

ODDÍL 8:
8.1

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY

Kontrolní parametry:
Chemický název
PEL [mg/m3]
Propan-2-ol
Propan – Butan

NPK-P [mg/m3] Pozn.

500

1 000

I

Dle P íl. . 2, Na . vlády 361/2007 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis

1 800

4 000

--

Dle P íl. . 2, Na . vlády 361/2007 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis

(ve form LPG)
Poznámka I: Dráždí sliznice (o i, dýchací cesty) resp. k ži.

8.2

Omezování expozice:
Zajist te dostate né v trání, p íp. odsávání pracovního prostoru. V p ípad p ekro ení NPK-P,
používejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Zamezte styku s k ží a o ima, nevdechujte
aerosol. Dodržujte hygienická opat ení pro práci s chemikáliemi. P i práci nejezte, nepijte
a neku te. P ed p estávkou, jídlem a po práci si umyjte ruce vlažnou vodou s mýdlem.
Osobní ochranné pom cky p izp sobte charakteru práce.
Ochrana o í a obli eje:
T sné ochranné brýle
Ochrana k že:
Ochranný pracovní od v. Zasaženou pokožku omyjte, pot ísn ný od v svlékn te, p ed
dalším použitím vyperte.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice (materiál nap . butylkau uk, nitrilkau uk, fluorkau uk, doba
pr niku
480 min.). P i výb ru dbejte doporu ení výrobce, materiál musí být
nepropustný a odolný v i složkám sm si. P ed prvním použitím otestujte na
konkrétním pracovišti. Poškozené rukavice vym te.
Ochrana dýchacích cest:
P i b žném použití není nutná. V p ípad
zvýšeného rizika nadýchání a p i
nedostate ném v trání použijte masku s filtrem proti organickým parám a aerosol m,
typ A. V p ípad havárie nebo p i dlouhodobé expozici použijte izola ní dýchací p ístroj.
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Tepelné nebezpe í:
P i vystavení zvýšeným teplotám, p i p eh ívání hrozí roztržení aerosolové nádoby.

Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí. Zabra te úniku do
kanalizace, podzemní a povrchové vody a p dy.

ODDÍL 9:

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
Kapalina ve form aerosolu
Barva:
R zná dle specifikace
Zápach:
Charakteristický
Prahová hodnota zápachu: Nestanoveno
pH:
Neur ena
Bod tání/tuhnutí:
Neur en
Po áte ní 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 odpa ování:
Neur ena
Ho lavost:
Ho lavina I. t ídy nebezpe nosti
Mezní hodnoty ho lavosti nebo výbušnosti: Horní mez (% obj.): 10,9
Dolní mez (% obj.): 0,6
Tlak páry (p i 20 °C):
8 300 hPa
Hustota páry:
Neur ena
Hustota (p i 20 °C):
672 kg/m3
Rozpustnost:
Ve vod – mísitelný
V tucích – neur ena
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: Neur en
Teplota vznícení:
270 °C
Teplota rozkladu:
Neur ena
Viskozita (p i 20 °C):
Nestanovena
Výbušné vlastnosti:
Neur eny
Oxida ní vlastnosti:
Neur eny

9.2

Další informace: Obsah VOC:

ODDÍL 10:

95,2 %

STÁLOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita:
Sm s reaguje s oxida ními inidly.

10.2

Chemická stabilita:
Sm s je stabilní v b žných podmínkách prost edí, skladování i manipulace.

10.3

Možnost nebezpe ných reakcí:
P i vystavení vysokým teplotám hrozí zvýšení tlaku v nádob a riziko exploze tlakové nádoby.
Nebezpe í prudké reakce p i styku se silnou kyselinou nebo oxida ními inidly. Páry mohou ve
sm si se vzduchem vytvá et výbušnou sm s.

10.4

Podmínky, kterým je t eba zabránit:
Teplotám nad 50 °C, styku s otev eným ohn m, možnými zdroji zapálení a horkými povrchy,
jiskrami, statickou elekt inou. Zabra te vytvo ení koncentrace v mezích výbušnosti.

10.5

Neslu itelné materiály:
Ho lavé materiály, silná oxida ní inidla, silné kyseliny a zásady.

10.6

Nebezpe né produkty rozkladu:
Za normálních podmínek se sm s nerozkládá. Nedokonalým spalováním nebo tepelným
rozkladem vznikají toxické produkty ho ení: COx, apod.
Další údaje: Neuvedeny
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ODDÍL 11:
11.1

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Informace o toxikologických ú incích
Toxikologické ú inky vlastní sm si nebyly posuzovány.
Akutní toxicita složek sm si:
Chemický název
Zkouška toxicity
Propan-2-ol
LD50, oráln
LD50, inhala n , 4 hod.
LD50, dermáln
Propan
LC50, inhala n , 4 hod.
Butan, Isobutan

Hodnota
4 570 mg/kg
30 mg/l
13 400 mg/kg

Druh
potkan
potkan (plyny a páry)

658 mg/l

potkan (plyny a páry)

králík

Akutní toxicita:
Sm s není klasifikována jako akutn toxická žádnou cestou expozice.
Žíravost/dráždivost pro k ži:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Vážné poškození o í/podrážd ní o í:
Sm s je klasifikována jako dráždivá pro o i, kategorie 2. Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k že:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Mutagenita v zárode ných bu kách:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Karcinogenita:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro reprodukci:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:
Sm s je klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici,
kategorie 3. M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:
Opakované požití kapalné frakce m že zp sobit poškození ledvin. Sm s není klasifikována jako
toxická p i opakované expozici. Požití je v p ípad aerosolového balení nepravd podobné.
Nebezpe nost p i vdechnutí:
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Další údaje:
Vdechování aerosolu m že zp sobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost až narkotické
stavy, výjime n stavy bezv domí. Nevdechujte aerosol. Dráždí o i (slzení, pálení, sv d ní,
zarudnutí, zán t spojivek). V p ípad dlouhodobé nebo opakované expozice m že zp sobit
vysušení k že.

ODDÍL 12:

EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekotoxické ú inky vlastní sm si nebyly posuzovány.
Zabra te úniku kapaliny do kanalizace a podzemních i povrchových vod.

12.1

Toxicita komponent sm si:
Chemický název
Zkouška toxicity
Propan-2-ol
LC50, 48 hod.
LC50, 96 hod.
EC50, 24 hod.

Hodnota
8 970 – 9 280 mg/l
9 640 mg/l
> 1 000 mg/l

Druh
Ryby (Leuciscus idus melanotus)
Ryby (Pimephales promelas)
Bezobratlí (Daphnia magna)

12.2

Perzistence a rozložitelnost

Neur ena

12.3

Bioakumula ní potenciál

Neur en, bioakumulace není pravd podobná

12.4

Mobilita v p d

Neur ena, není pravd podobná

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nebylo provedeno. Sm s neobsahuje látky ze skupin PBT a vPvB.

12.6

Jiné nep íznivé ú inky

M že slab

ohrožovat pitnou vodu (samoza azení: 1 slabé
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ohrožení vody). Zabra te úniku do p dy, podzemní i
povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklých opat ení
na ochranu životního prost edí.

ODDÍL 13:
13.1

POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ

Metody nakládání s odpady
Zneškodn te jako nebezpe ný odpad. P edejte k likvidaci oprávn né osob nebo do
sb rného dvora nebezpe ných odpad . P i likvidaci zbytk sm si a obalu je t eba postupovat
v souladu s místními p edpisy o nakládání s odpady. Neodstra ujte spole n s komunálním
odpadem ani odstran ním do životního prost edí.
Možné katalogové íslo odpadu: nespot ebovaná sm s 07 01 99; 16 05 04
Vhodné metody odstra ování zne išt ných obal Zneškodn te jako nebezpe ný odpad.
Možné katalogové íslo obalu se zbytky obsahu Natlakovaná dóza 15 01 11
Zne išt ná dóza bez hnacího plynu (nap . proražená.) 15 01 10
Vnitrostátní ustanovení týkající se odpad :
Zákon o odpadech . 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech, ve zn ní pozd jších p edpis .

ODDÍL 14:

INFORMACE PRO P EPRAVU

Preventivní opat ení pro p epravu:
P epravujte v obalech odpovídajících vlastnostem sm si. Dodržujte p edepsaná ozna ení
pro náklad.
14.1

UN íslo

1950

14.2

Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu

UN 1950, AEROSOLY, ho lavé

14.3

T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu
Klasifika ní kód
Identifika ní íslo nebezpe nosti (Kemler v kód)
Bezpe nostní zna ka

2
5F
-2.1

14.4

Obalová skupina

--

14.5

Nebezpe nost pro životní prost edí

Ne

14.6

Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele
Varování:
EMS-skupina
Vy até množství
P epravní kategorie
Kód omezení vjezdu do tunelu
Omezené množství (LQ)

F-D, S-U
E0
2
D
1L

14.7

Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a p edpisu IBC Nelze použít
Vnitrozemská vodní p eprava – ADN/ ADNR
Neur eno
Námo ní p eprava – IMDG
T ída
2.1
Obalová skupina
-Bezpe nostní zna ka
2.1
Vlastní p epravní ozna ení
AEROSOLS, flammable
EMS-skupina
F-D, S-U
Látka zne iš ující mo e
Ne
Železni ní p eprava RID
Letecká p eprava – ICAO/IATA
T ída
2.1
Obalová skupina
-Vlastní p epravní ozna ení
AEROSOLS, flammable

BEZPE NOSTNÍ LIST /podle p ílohy Na ízení komise (EU) . 830/2015/

DETEK KITT® 3
Datum vydání: 5. 6. 2013

Datum revize: 1. 3. 2018

strana: 8/9
Verze: 3

Zpracoval: ABITEC, s.r.o.

____________________________________________________________________________________________

ODDÍL 15:
15.1

INFORMACE O P EDPISECH

P edpisy týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající
se látky nebo sm si:
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1272/2008, o klasifikaci, ozna ování
a balení látek a sm sí (CLP), ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006, o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH) v . provád cích p edpis .
Na ízení Komise (EU) . 2015/830 ze dne 28. kv tna 2015, kterým se m ní na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek.
Na ízení vlády . 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašova e, ve zn ní na ízení vlády . 305/2006 Sb. a na ízení vlády . 315/2009 Sb.
Sm rnice Rady 75/324/EHS, o sbližování právních p edpis
lenských stát týkajících
se aerosolových rozprašova , ve zn ní Sm rnice Komise 94/1/ES, Na ízení Rady (ES)
. 807/2003, Sm rnice Komise 2008/47/ES, Na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 219/2009, Sm rnice Komise 2013/10/EU, ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení ES . 648/2004, o detergentech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Národní p edpisy týkající se ochrany osob nebo životního prost edí
Zákon . 350/2011 Sb., o chemických látkách, ve zn ní pozd jších p edpis a související
provád cí p edpisy
Ochrana osob:
Zákoník práce . 262/2006 ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon o ochran ve ejného zdraví . 258/2000 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatel pro vnit ní prost edí pobytových místností n kterých staveb . 6/2003 Sb.
Na ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci . 9/2013 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis
Ochrana životního prost edí
Zákon o ochran ovzduší . 201/2012 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška
. 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování a jejím zjiš ování
a o provedení n kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší.
Zákon o odpadech . 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 477/2001 Sb., o obalech, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon o vodách . 150/2010 Sb., kterým se m ní zákon . 254/2001 Sb., o vodách
a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon
. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis
Požární p edpisy
Zákon NR . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška o požární prevenci
Poznámka: Uvedené informace pouze nazna ují základní na ízení uvedená v tomto bezpe nostním list .
Upozor ujeme na možnou existenci dodate ných p edpis dopl ujících tato na ízení. Odkazujeme na
všechny použitelné národní, mezinárodní a místní p edpisy a na ízení.

15.2

Posouzení chemické bezpe nosti
Pro tuto sm s nebylo zpracováno posouzení chemické bezpe nosti.

ODDÍL 16:

DALŠÍ INFORMACE
Seznam H v t v bezpe nostním listu
H220 - Extrémn ho lavý plyn.
H222 - Extrémn ho lavý aerosol.
H225 - Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H229 - Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout.
H319 - Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H336 - M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Seznam zkratek použitých v bezpe nostním listu
Flam. Gas 1 – Ho lavé plyny, kategorie 1
Flam. Liq. 2 – Ho lavé kapaliny, kategorie 2
Press. Gas – Plyny pod tlakem
Eye Irrit. 2 – Vážné poškození/podrážd ní o í, 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 p ípustné koncentrace
TLV – [threshold limit value] mezní hodnota povolené koncentrace škodliviny
PEL – p ípustný expozi ní 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

Sm s by nem la být použita pro žádný jiný ú el než pro který je ur ena (viz. Bod 1.2). Protože specifické
podmínky použití sm si se vymykají kontrole dodavatele, je odpov dností uživatele, aby p izp sobil
p edepsaná upozorn ní místním zákon m a na ízením. Bezpe nostní informace popisují výrobek z hlediska
bezpe nostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Pokyny pro školení:
Podle § 103 a § 104 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zdroje nejd ležit jších informací: Údaje výrobce a toxikologické databáze.
Kontaktní místo pro poskytování technických informací: viz bod 1.3 tohoto bezpe nostního listu.
Zm ny oproti p edchozímu vydání
Zm na formátu podle Na ízení Komise (EU) . 830/2015.
Prohlášení:
Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany
životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci. Za zacházení podle existujících zákon a na ízení odpovídá uživatel.

