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Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 
1.1. Identifikátor výrobku 

Název: Criterium 
 
Obchodní název:  LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 
Chemický název: Ropný plyn, zkapalněný 
Registrační číslo: Nepodléhá registraci 
Další názvy směsi: LPG (Liquid Petrol Gas) Uhlovodíky plynné, směs zkapalněná, j.n.(směs B) 
CAS č. :   68476-85-7 
CEE č. :   270-704-2 
EINECS č. :   649-202-00-6 
ONU č. :   1057 – náplň do zapalovačů 
Kemlerovo č.:  23 

 
Poznámky: 
· * - V EINECS a ELINCS, několik látek souhrnně označeno jako "ropné plyny", které se liší 
podle jejich původu. Jejich vlastnosti a funkce jsou obvykle podobné a  
podléhají tak stejné klasifikaci a označování. Identifikace přípravku 
a výběr nejvhodnější klasifikace je na výrobci. 
· **-Z výše uvedených směsí, jsou tyto obchodní názvy pro jmenování položka: 

Butan pro Směsi A, A01, A02 a A0 
 
1.2. Příslušná určená použití směsi: 

 
LPG mají několik použití, nejběžnější z nich jsou: 
palivo pro domácí, průmyslové, zemědělské využití, paliva pro spalovací motory, 
petrochemie, pohonné hmoty, chladiva. 

 
1.3.  Identifikace společnosti / podniku 

Odpovědnost za komerční distribuce:  KEMPER SRL 
Úplná adresa:  Via Prampolini 1 / Q, 43044 LEMIGNANO di Collecchio, 
Telefonní číslo  +39 0521-957111 
Zodpovědný technik za návrh a SDS:   Francesco Fochi;  uff.tecnico1@walkover.it 
Dovozce do ČR:    Da-So Group s.r.o. 

 Sídlo:      736 39 Bruzovice 141 
 Telefonní číslo:    +420 558 438 851 
1.3. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

+39 0521-957111 (k dispozici 8 hod. do 7 hod.) 
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155 – lékařská záchranní služba 
150 – protipožární služba 

 
 
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti 

 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Podle nařízení (ES) 1272/2008 je výrobek klasifikován jako nebezpečný 
Hořlavý plyn kat. 1 (Flam Gas 1) H220, H280, GHS 02 nebezpečí 
 
Podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění je výrobek klasifikován jako nebezpečný. 
Extrémně hořlavý, F+, R12, S-věty: (2)-9-16 

 
UPOZORNĚNÍ 

· Klasifikace Carc. 1B a Muta. 1B je požadováno, podle poznámky K pro 
látky, které obsahují méně než 0,1% z 1,3-butadien hmotnosti / hmotnosti. 
Pokud není látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, řídí se jejich skladování a zacházení s nimi platnými pokyny pro bezpečné 
zacházení (P102-) P210-P403. 
Není zařazeno mezi karcinogenní nebo mutagenní látky. 
Identifikační kód nebezpečnosti: 
H220 
H280 

Indikace nebezpečí a R-věty: 
H220: Extrémně hořlavý plyn 
H280: Obsahuje plyn pod tlakem může explodovat při zahřátí 
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí 
P210: Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte 
P410 + P403: Skladujte na dobře větraném místě a chraňte před slunečním zářením. 

 
2.2  Prvky označení: 

Výstražné symboly nebezpečnosti dle Nařízení EN417, (ES) č. 1272/2008(od.6.2015): 
 

 
GHS 02 

(Hořlavý plyn, Kategorie nebezpečí 1) 
 

Standardní věty o nebezpečnosti:  R12  
Pokyny pro bezpečné zacházení:   S(2)-9-16   
Signální slovo: Nebezpečí  
Standardní věty o nebezpečnosti:  H220, H280 
Pokyny pro bezpečné zacházení:   P102, P210, P403, P410 
 

Nebezpečí 
H220: Extrémně hořlavý plyn 
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí 
P210: Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.       Nekuřte 
P403: Skladujte na dobře větraném místě 

 
poznámka 
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* Označení je zjednodušeno na základě výjimky v příloze 1, oddílu 1.3.2.1 na R 1272/08. 

 
2.3  Další nebezpečnost 

Extrémně hořlavá směs - jakýkoliv únik vytváří požární nebezpečí. Styk s kapalinou způsobuje 
omrzliny.  Při normálních podmínkách skladování a užití je malá pravděpodobnost nebezpečí 
poškození zdraví. Expozice vysokou koncentrací (nad 10 %) může vyvolat narkotické účinky s 
příznaky jako bolest hlavy, závratě, nevolnost. V kapalném stavu při styku s kůží způsobuje 
omrzliny. Je těžší než vzduch - může se shromáždit v níže položených místech, kde může 
vytvářet nebezpečí požáru. Není látkou perzistentní, bioakumulativní a toxickou nebo vysoce 
persistentní a vysoce bioakumulativní dle kritérií v příloze XIII. nařízení ES (PBT, vPvB).  

 
Oddíl 3. Složení/ informace o složkách 

 
3.1  Látky 

Nejedná se o látky 
 

3.2  Směsi 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky (ČSN 656481): 

 

Název látky Registrační  
Číslo Reach 

Číslo ES Číslo CAS 
Kód třídy  
a kategorie  
nebezpečnosti 

H-věty 

Výstražný  
symbol a  
signál. 
slovo 

Klasifikace Symboly/R 

Ropný plyn 
propan 

Nepodléhá 
registraci 

200-827-9 74-98-6 Flam Gas 1 H220, H280 GHS02 Dgr Extrémně 
hořlavý 

F+/R12 

Ropný plyn 
butan 

Nepodléhá 
registraci 

203-488-7 106-97-8 Flam Gas 1 H220, H280 GHS02 Dgr. 
Extrémně 
hořlavý 

F+/R12 

C2 a C5 
uhlovodíky 

Nepodléhá 
registraci 

--- --- Flam Gas 1 H220, H280 GHS02 Dgr. 
Extrémně 
hořlavý 

F+/R12 

 
Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1. Popis první pomoci 

 
Při nadýchání: Přenést na čerstvý vzduch udržovat v teple a klidu, nenechat bez dozoru. 
Při styku s kůží: Při zasažení kůže kapalinou odstranit potřísněnou část oděvu a postižené 
místo opatrně oplachovat pitnou studenou vodou. Zasažené místo překrýt sterilním 
materiálem a zajistit lékařské ošetření. 
Při zasažení očí: Vyplachovat mírným proudem vlažné pitné vody po dobu minimálně 15 
minut (i pod víčky), ihned zajistit lékařskou pomoc. 
Při požití: Není považováno za možný způsob expozice. 
 

4.2.  Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Ospalost, závratě. 
 
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Za normálních okolností není okamžitá lékařská pomoc nutná. V případě zdravotních obtíží 
postiženého dopravit na čerstvý vzduch, udržovat v teple a klidu a kontrolovat životní funkce. 
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Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru 
 
5.1. Hasiva  

Hasiva vhodná: Střední pěna, hasící prášky, vodní mlha, tříštěné vodní proudy, oxid uhličitý; 
při požárech zkapalněného plynu používat přednostně střední pěnu. 
 
Nevhodná hasiva: vodní proud (pouze na ochlazování skladovacích tlakových nádob) 

 
5.2.  Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

Propan je extrémně hořlavá látka. Uvolněná kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu, 
tvoří se velké množství chladné mlhy. Plyn i mlha jsou těžší než vzduch a šíří se daleko do okolí, 
tvoří, se vzduchem, výbušnou směs. Uvolněný plyn může vytěsnit vzduch z místnosti a může 
dojít k zadušení (z 1 kg kapalné fáze při 20 °C a 0,1 MPa vznikne cca 550 litrů plynu). Zapálení 
je možné působením horkých povrchů, jiskrou (i jiskra elektrostatické elektřiny) nebo 
otevřeným plamenem. Při zapálení mohou plameny šlehat na velké vzdálenosti. Při hoření 
vznikají oxid uhličitý a uhelnatý. Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby.  
 

5.3.  Pokyny pro hasiče: 
Zásahové jednotky vystavené kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu očí 
a dýchacích cest. Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj.  
Tvořící se chladné mlhy srážet tříštěným vodním proudem nebo vodní mlhou. Při požáru v 
okolí tlakových nádob, vystavených účinkům požáru, nádoby evakuovat nebo chladit vodou z 
chráněné pozice. 

 
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku 

   
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  
    6.1.1. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

V případě velkého úniku mohou zasahovat pouze kvalifikované osoby s vhodnými ochrannými 
pomůckami. Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru. Všechny nezúčastněné osoby 
vykázat z místa úniku. V daném prostoru vyloučit všechny zápalné zdroje, zabránit vzniku 
statické elektřiny, zastavit stroje, vypnout motory vozidel. Zastavit unikání látky do okolí, 
pokud je to technicky možné a bez rizika pro zasahujícího. Osoby, které provádějí zásah, se mají 
podle možnosti chránit vodní clonou. Zabránit přímému kontaktu s látkou. Při větším úniku v 
obytných a průmyslových  oblastech varovat obyvatelstvo. 

    6.1.2. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

    V případě minimálního úniku. Nezasahujte bez vhodného ochranného vybavení.  
V případě rozlití či náhodného úniku látek, je doporučeno: 
Noste antistatický oděv vyrobený z bavlny nebo vlny a antistatické obuvi. Vyhněte se 
syntetickým tkaninám, odstraňte zdroje zapálení. Zabraňte plynu aby proudil do podzemních 
prostorách (např.: sklepy, atd.), s přihlédnutím, že páry jsou těžší než vzduch. Uzavřete 
odtokovou plochu 
Informujte příslušné orgány v souladu s havarijními plány 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 
Zabránit dalšímu úniku. Uvědomit příslušné orgány. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Prostor úniku důkladně vyvětrat 
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Oddíl 7. Zacházení a skladování 
 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 

Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci se zkapalněnými plyny. Vyvarovat se přímého 
kontaktu se zkapalněným plynem. Používat osobní ochranné pomůcky. V prostoru s možným 
technolog. únikem (plnírny,  ČS LPG) vyloučit veškeré možné zdroje zapálení, vč. statické  
Elektřiny 

 
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování a směsí vč. neslučitelných látek a směsí: 

Dodržovat bezpečnostní předpisy pro skladování plynů a zkapalněných plynů. Stlačený plyn v 
ocelových lahvích skladovat v suchých, chladných, dobře větraných prostorech s vyloučením 
působení přímého slunečního světla, mimo dosah zdrojů tepla a zdrojů vznícení. Teplota 
ocelové láhve by neměla nikdy přestoupit 50 °C. V dosahu by neměly být hořlavé, spalitelné 
nebo hoření podporující materiály. Ventilační systém a elektrická instalace musí být v 
příslušném provedení.Plnění, stáčení a přeprava musí být navržena, realizována a spravována 
v souladu a na základě technických bezpečnostních pravidel pro požární zamezení vydaných 
ministerstvem vnitra a technické normy vydané CIG publikoval UNI. V oblastech 
klasifikovaných podle směrnice ATEX, použijte bezpečnostní elektrická zařízení pouze v Ex 
provedení, skupina II G, teplotní třída není nižší než T2. Pevné nádrže, které jsou v tlakových 
zařízeních, musí být v souladu s požadavky směrnice 97/23/CE (PED) a musí být podrobeny 
pravidelným kontrolám; Mobilní nádoby (kanystry, sudy, cisterny, atd.) musí být v souladu 
s požadavky. Směrnice 1999/36/ES (TPED) a norem ADR.  Neskladujte společně s oxidačními 
plyny. 
 

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití: 
 Topný plyn, náplň do zapalovačů P003(P002 náplň do zapalovačů pr.č.10051 – ONU č.1057) 
 
Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

 
8.1.  Kontrolní parametry: 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti: 

Látka 

Hyg. limity látek v ovzduší pracovišť dle NV č. 361/2007 Sb 

Přípustný expoziční limit (PEL) Nejvyšší přípustná koncentr. (NPK-P) 

ppm mg/mᶟ ppm mg/mᶟ 

Propan – butan 1000 1800 1957 4000 

 
Nebezpečné koncentrace pro profesionální inhalaci, kterou je poškození v důsledkuÚčinku,  je předvídatelné a jsou zahrnuty v 
dokumentu ACGIH "mezní hodnoty(TLV) pro chemické látky a fyzikální činitelé a biologických expozičních indexů(BEI), 2006 
vydání.TLV-TWA: 1000 ppm *Průměrná koncentrace přesčasů (standardní pracovní den 8 hodin, 40 hodin týdně 
pracovní doby), kterým pracovníci mohou být opakovaně vystaveni, den po dni, aniž bydošlo k negativním účinkům. 
* - Specifické TLVs pro LPG byly odstraněny v roce 2004.Tabulková hodnota, v souladu s 2006 aktualizací, odkazuje na "alifatické 
uhlovodíky: Alkany [C1-C4]". 

 
8.2. Omezování expozice  

Omezování expozice:Zajistit účinné přirozené nebo umělé větrání provozů, ve kterých 
dochází k technologickým únikům látky (dodržovat hodnoty PEL). Čistý plyn je skoro bez 
zápachu, výrobek je odorizovaný.Používejte ochranné brýle, zorníky, štíty, pro ochranu před 
vytrysknutím tekutiny. 
Ochrana očí a obličeje: Při běžné manipulaci se nevyžaduje (spotřebitel). Ochranné brýle a 
obličejový štít. 
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Ochrana kůže: Při běžné manipulaci se nevyžaduje (spotřebitel). Pro provozy stáčení a plnění 
antistatický ochranný pracovní oblek, antistatická obuv, při havarijních stavech protichemický 
ochranný oblek a v případě požárního zásahu protipožární oblek, při práci s kapalinou tepelně 
izolační oblek. 
Ochrana dýchacích cest:  Při běžné manipulaci s tlakovými láhvemi a zásobníky se 
nevyžaduje (spotřebitel). V případě překročení koncentračních limitů (vnitřní revize 
průlezných tlakových nádob) se doporučuje používat izolační dýchací přístroj. 
Tepelné nebezpečí: Při potřísnění kůže kapalinou může dojít k omrzlinám   
Ochrana rukou: Při běžné manipulaci se nevyžaduje (spotřebitel). Při nebezpečí potřísnění 
zkapalněným plynem ochranné rukavice vhodné pro nízké teploty.  
Omezování expozice životního prostředí: Při běžné manipulaci nemá vliv na životní 
prostředí (viz. též kap. 2.3). Dbát na těsnost plynového zařízení. 

 
Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemickýc h vlastnostech: 
 
Stabilizační fyzikální vlastnosti   tlakem zkapalněný plyn 
Barva       bezbarvý 
Zápach charakteristický odér pro spalování používané pro 

vozidla (1) 
Pachová stopa 0.2 ÷ 0.4% se zápachem 
PH neutrální 
Rozpouštědla metanol, etanol, éter 
* Objem hmotnosti kapaliny při 15 ° C, v kg / l: 0.508 (propan) 0.584 (butan), ( metoda ASTM D 1657) 
Hustota (vzhledem k vzduchu - plynná fáze) 1,5 (propan-propylenu) na 2,0 (butanu) 
* Objem hmotnosti páry při teplotě 15 ° C, v kg/m3 1.76 (propylenu) na 1,86 (propanu)  do 2,45 (butanu) 
* Parní napětí (abs) při teplotě 15 ° C, v barech: 10.2 (propylenu p ři 20 ° C) až 7,5 (propanu) na 1,8 

(butanu), (metoda ASTM D 1267)  
* Bod varu v ° C:  -48 (Propylen) až -42 (propan)  -0,5 (butan) 
* Teplota tání v ° C: -187 (propan) se -185 (Propyl en)  -138 (butan)  
* Bod vzplanutí v ° C: -107 (Propylen) -104 (propan ) až -60 (butan) 
* Bod samovznícení  v ° C: Z 468 (propan) se 455 (P ropylen) do 405 (butan) 
* Kritický bod ve ° C: Od 92 (propylen) do 96,5 (pr opan) až 151 (butan) 
Nižší a vyšší bod vzplanutí Práh ve vzduchu, Dolní mez 1,8 ÷ 2,27 
% Objemu Horní mez 8,41 ÷ 11 
Vhodnost materiálů Rozpouští tuky a napadá přírodní kaučuk. Není 

žíravá pro kovové materiály. 
Rozpustnost ve vodě     okrajově/minimální 
** Dynamická viskozita tekuté fáze Pa x s  11x10-5 (propan) to 17x10-5 (butan) 
** Tepelná vodivost tekuté fáze na    13 x 10 -2 to 22 x 10 -2  
15 ° C ve W / m x ° C: 
*** Elektrická vodivost tekuté fáze    0.1 ÷ 0.5 x 10 -12 (propan), 1 ÷ 5 x 10 -12 (butan)  
(při 0 ° až 20 ° C), Ω-1 xm -1 
 
Poznámky: * Znaky středních směsí hodnot úměrně k jejich procentům. 
** Technické údaje kniha - A.P.I. (2. vydání, 1970) 
*** Encyklopedie Plyn - ELSEVIER (1976) 
(1) GPL má dostatečný zápach pro detekování před dosažením nebezpečné koncentrace v případě 
poruch. (6.12.1971Zak., č. 1083, a UNI 7133). 
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Oddíl 10. Stálost a reaktivita 

 
10.1. Reaktivita 

Se vzduchem mohou tvořit výbušnou směs 
 

10.2. Chemická stabilita 
Stabilní za normálních okolních podmínek a za předvídatelných podmínek použití. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
 Není podmínka, která dává vzniknout nebezpečné reakci 
 

10.4  Podmínky, kterým je nutno se vyvarovat 
Vyhněte se nadměrnému zahřívání produktu a nádob. 
Vyvarujte se prudké dekompresi nádob, neboť vytváří prudké ochlazení při teplotách pod 0 ° C. 

 
10.5. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Nesnáší se s oxidačními činidly, kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé slučeniny. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
V případě, že dochází k exotermické reakci a výrobě uhlíku monoxidů hořením (CO2, CO) 
Žádné možnosti rozkladu a vzniku nestabilních produktů. 
Stabilizátor není nutný. 

 
Oddíl 11. Toxikologické informace 

 
11.1.  Informace o toxikologických účincích: 

Akutní toxicita:  V koncentraci 1 - 2 % lze propan-butan dýchat delší dobu bez jakýkoli 
následků.  
Koncentrace 2 - 10 % mohou po delší expozici vyvolat bolesti hlavy, malátnost, lehké omámení. 
Práce v koncentraci 1 000 ppm = 1 800 mg/mᶟ  se pokládá za bezpečnou.  
Subchronická - chronická toxicita: Nejsou známy účinky při dlouhodobém působení.  
Žíravost/dráždivost pro kůži: Při styku kapaliny s kůží způsobuje omrzliny.  
Vážné poškození/podráždění očí: Není dráždivý.  
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Nejsou známy senzibilizující účinky.  
Mutagenita v zárodečných buňkách: Obsah butadienu je nižší než 0,1 %, proto není výrobek  
klasifikován jako mutagenní. 
Karcinogenita: Obsah butadienu je nižší než 0,1 %, proto není výrobek klasifikován jako 
mutagenní.  
Toxicita pro reprodukci: Nepředpokládá se.  
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Nejsou dostupná data.  
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:  Subchronická inhalační 
toxicita (90 dní, potkan) NOAEL 4489 ppm. Subakutní dermální toxicita (28 dní, potkan) 
NOAEL 11,8 mg/kg. 
Nebezpečnost při vdechnutí: Nestanoveno 
 

Oddíl 12. Ekologické informace 
 
12.1. Toxicita 
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 netoxický, třída nebezpečnosti pro vodu WGK = 0 
 
12.2. Perzistence a rozložitelnost: 
 Nepředpokládá se. Za normálních podmínek se nerozkládá. 
12.3. Bioakumulační potenciál: 
 Není znám. 
12.4. Mobilita v půdě: 
 Nepředpokládá se. Uvolněný ropný plyn se rychle odpaří. 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
 Nestanoveny. 
12.6. Jiné nepříznivé účinky: 

Odpařený plyn je těžší než vzduch a může pronikat do podzemních prostor, kanálů, šachet 
apod. 
 

Neexistují žádné údaje o ekologické toxicitě a biologické rozložitelnosti vzhledem k vysoké těkavosti produktu: nepřetrvává ve vodných prostředcích, proto není možné tyto testy 
provádět.Uvolňování velkých množství přípravku do životního prostředí může zvýšit obsah těkavých organických sloučenin ve vzduchu (V.O.C.).Proto je nutné, aby se zabránilo 
vypouštění, provedením manipulace v uzavřeném cyklu.Produkt je zařazen v třídě nebezpeční "0 - obecně neznečišťující vody" - (zdroje BASFa HUELS - IUCLID, Existující Chemie - 
1996) Potenciál narušovat ozónovou vrstvu (O.D.P.): 0 nulaNemísitelný ve vodě. 

 
Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování 

 
13.1. Metody nakládání s odpady 

Proveďte všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo rozptýlení produktu do atmosféry. 
Nevyhazujte produkt do kanalizací. 
V případě, že není možné provést likvidaci v důsledku mimořádné události, doporučujeme 

 likvidovat pod dohledem kvalifikovaného technika. 
Není problém související s likvidací nádob pro použití, přepravu a skladování, protože 
nádoby (kanystry, sudy, apod.) obvykle lze znovu plnit. 
Tyto nádoby, které již byly použity, musí být vyřazeny z provozu podle normy UNI EN 12816 a 

 zlikvidován v souladu se zákonem vyhlášky 152/2006 a SMEI 
 

Oddíl 14. Informace pro přepravu 
 
14.1. ONU číslo 

1057 náplň pro zapalovače 
 

14.2. Přepravní ONU jméno: 
1057 náplň do zapalovače -kartuše, nádoby, malé, obsahující plyn bez zařízení pro uvolnění, 
není plnitelný 

14.3. Třída nebezpečnosti pro přepravu 
Třída: 2 
Klasifikační kód: 6F 
Nebezpečí - štítek: 2.1 
 

14.4  Obalová skupina 
Obalová skupina není k disposici 
 

14.5  Nebezpečnosti pro životní prostředí 
Doprava po moři - I.M.D.G. Pododdíl 2.1 UN 1057-náplň do zapalovačů 
Letecká doprava I.C.A.O. / I.A.T.A. Pododdíl 2.1  UN 1057 (náplň do zapalovačů) 

Air Cargo: Ano 
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Letecká společnost: Ne 
 
 

14.6  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 
Před zahájením přepravy plynových lahví: 
- Ujistěte se, že byly nádoby bezpečně zajištěny; 
- Ujistěte se, že jsou ventily uzavřeny; 
- Ujistěte se, že víčko je správně aplikováno na výstupu. 
-  

  
Dopravní štítek: 2.1 
plamene a početní symbol může být černá nebo bílá barva alternativně na červeném pozadí 
 
 
Oddíl 15. Informace o předpisech 

 
15.1. Standardy a právní předpisy o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí specifikací pro 

látky: 
· Právo Vyhláška 17.srpna 1999, č. 334 "Provádění směrnice 96/82/ES o 
kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek " 
· Zákon vyhláška 21, 2005, č. 238 "Provádění směrnice 2003/105/ES, které upravují Směrnice 
96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látky "  
· Vyhláška dne 9. srpna, 2000 "Pokyny pro provádění bezpečnostního systému 
management "(Ministerstvo životního prostředí). 
· Ministerská vyhláška 26. května 2009 č. 138 "Předpisy o dodržování pravidel forem 
konzultace pro zaměstnance práci v továrně na vnitřních havarijních plánů, podle 
art. 11, odst. 5, legislativního nařízení 17.srpna 1999, zařazen # 334. "(TAF Min) 
· Vyhláška 24.července 2009, č. 139 "Předpisy o pravidlech formou konzultací 
veřejnost o nouzových plánech, podle §. 20, odst. 6, legislativního nařízení 17.srpna 1999, 
zařazen # 334. "(TAF Min) 
· Ministerská vyhláška 13 říjen 1994 "" Fire avoidance technické pravidlo pro design, budova, 
Instalace a provoz vkladů LPG v pevných plavidel s celkovou kapacitou více než 5 m3 a / nebo 
mobilních nádob s celkovou kapacitou více než 5000 kg ". 
· Vyhláška 14.května 2004 "" Schválení požární zamezení technického předpisu pro instalaci a 
provoz vkladů LPG s celkovou kapacitou, která není více než 13 m3 "." (vnitřní Min) 
· Oběžník 20.září 1956, č. 74 Ministerstva vnitra, pro následující 
díly:Druhá část "Bezpečnost pro výstavbu a provoz vkladů LPG v válce, až do 5000 kg " 
Třetích stran "Bezpečnostní normy pro prodej LPG, až 70 kg" 
Část čtyři "Bezpečnostní normy pro centralizované systémy distribuce LPG 
válce pro použití v domácnosti, do 2000 kg " 
· Legislativní nařízení 2 února 2002, č. 23 "Provádění směrnic 1999/36/ES, 2001/2/ES a 
2001/107/ES uvažování o přepravitelné tlaková zařízení " 
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15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: 
Nejsou k dispozici žádné důkazy v tomto ohledu 
 
 

Oddíl 16. Další informace 
 
16.1. Seznam H-vět a P-vět podle Přílohy III Nařízení (ES) č. 1272/2008  

Standardní věty o nebezpečnosti H-věty: 
 H220: Extrémně hořlavý 
 H280: Obsahuje plyn pod tlakem může explodovat při zahřátí 
 Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): 
 P102:Uchovávejte mimo dosah dětí 
 P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. 
 P403: Sladujte na dobře větraném místě. 

P410: Chraňte před slunečním zářením. 
 

16.2. Seznam R-vět a S-vět podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění 
 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty):   
 R 12 Extrémně hořlavý   
  
 Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):   
 S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí   

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě   
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření 
 

16.3. Informace o změnách: 
 Změna byla provedena na základě platnosti Nařízení komise (EU) č. 453/2010. 
 
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 
současným znalostem a zkušenostem. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá 
uživatel. 
 


