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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikátor výrobku: TM 70 

Další názvy: Nejsou uvedeny 

Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs  

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití: Čisticí prostředek.  

Určeno pro odborné/průmyslové použití. 

Nedoporučená použití: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velkých plochách. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Výrobce:  Thonhauser GmbH 

Adresa:  Perlhofgasse 2/1, 2372 Giesshübl/Wien, Rakousko 

Telefon: +43 (0)2236 320 272 

www: www.thonhauser.net 

Dodavatel:  BS Vinařské potřeby s.r.o. 

Adresa:  Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice 

Telefon: +420 519 346 236 

www: www.vinarskepotreby.cz 

Email odborně způsobilé osoby 

odpovědné za vypracování bezp. listu: 

 

info@infobl.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)  

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
 

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Flam. Liq. 3; H226 

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí 

Hořlavá kapalina a páry. Produkt může být zapálen z potenciálních zdrojů vznícení. 

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na zdraví člověka a životní prostředí. 

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16. 

2.2 Prvky označení 
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Identifikátor výrobku: TM 70 

Nebezpečné látky: - 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 

Signální slovo: Varování  

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného 
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prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 

vodou/osprchujte.   

P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý 

nebo práškový hasicí přístroj. 

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P501 Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.  

Doplňující informace na štítku: - 

2.3 Další nebezpečnost 
Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB. 

Hořlavá kapalina, třída nebezpečnosti II. podle ČSN 65 0201. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky  
Produkt je směsí více látek. 

3.2 Směsi 

Identifikátor výrobku 
Koncentrace 

(% hm.) 

Indexové číslo 

Číslo CAS 

Číslo ES 

Klasifikace podle nařízení 

(ES) č. 1272/2008 

Ethanol  50 – < 75 % 

603-002-00-5 

64-17-5 

200-587-6 

Flam. Liq. 2; H225 

Methanol  < 1 % 

603-001-00-X 

67-56-1 

200-659-6 

Flam. Liq. 2; H225 

Acute Tox. 3; H301 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H331 

STOT SE 1; H370 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny: Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné 

oblasti. Udržujte postiženého v teple, klidu a zakrytého. Okamžitě odložte veškeré 

kontaminované oblečení. Ve všech případech pochybností, nebo když příznaky 

přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě bezvědomí uložte osobu 

do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy. 

Vdechnutí: V případě, že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a proveďte umělé dýchání. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. 

Styk s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

Styk s okem: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. Oční víčka držte roztažená a vypláchněte oči velkým 

množstvím čisté, tekoucí vody po dobu 10 minut. 

Požití: Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí). 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy a účinky pro produkt nejsou známy. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Poznámky pro lékaře: léčit podle symptomů.  
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Vodní postřik, pěna odolná alkoholu, BC-prášek, oxid uhličitý (CO2). 

Nevhodná hasiva: Vodní proud.  

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
V případě nedostatečného větrání a/nebo při používání může vytvářet hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem. 

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Místa, která nejsou větraná, např. nevětraný 

prostor pod úrovní země – příkopy, potrubí a šachty, jsou obzvláště náchylná na přítomnost hořlavých látek nebo 

směsí. 

Nebezpečné zplodiny hoření: oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2). 

5.3 Pokyny pro hasiče 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.  

Opatření pro hašení požáru: 

Z místa požáru neumožnit, aby voda použitá k hašení pronikla do kanalizace nebo vodních toků. Samostatně 

sbírat kontaminovanou požární vodu. Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:  

Odveďte nepovolané osoby do bezpečí. 

Pro pracovníky zasahující v případě nouze: 

V případě působení par/aerosolů/plynů noste dýchací přístroj. Odstraňte zdroje zapálení. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Znečištěnou vodu zachyťte a zlikvidujte. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Při náhodném úniku zakryjte kanalizační vpusť. Zabraňte dalšímu úniku. Rozlitý produkt pohlcujte savým 

materiálem (např. textil, netkaná textilie, piliny, křemelina – diatomit, písek, univerzální sorbenty, neutralizační 

činidla) a uložte znečištěný materiál do nádob pro sběr odpadu. Odstranění odpadu viz oddíl 13. 

Zasaženou oblast vyvětrejte. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu. 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Pokyny pro ochranu před požárem: 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Z důvodu nebezpečí výbuchu, zabraňte vniknutí par 

do sklepů, kanalizací a příkopů. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické, ventilační nebo 

osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Místa, která nejsou 

větraná, např. nevětraný prostor pod úrovní země – příkopy, potrubí a šachty jsou obzvláště náchylná 

na přítomnost hořlavých látek nebo směsí. Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a vytvářejí se vzduchem 

výbušné směsi. Páry mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem.  

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Použijte dostatečné odvětrávání nebo odsávání. Po použití si umýt ruce. Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti. 

Před vstupem do prostor pro stravování odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky. V blízkosti chemikálií 

nesmí být ukládány pokrmy ani nápoje. Chemikálie nikdy neskladujte v nádobách, které jsou obvykle používány 

k ukládání jídla nebo nápojů. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Kontaminovaný pracovní oděv 

může být znovu použit po důkladném vyčištění.  
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Zamezení úniku do životního prostředí: 

V závislosti na skladovaném množství produktu provést vhodná opatření k zachycení úniku úkapů z nádob. 

Poškozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit rozlití nebo únikům 

do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Zamezit vsáknutí do půdy. Při úniku postupovat podle 

oddílu 6. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladujte v těsně uzavřených nádobách na chladném a dobře větraném místě. Používejte dostatečné odvětrávání 

nebo odsávání. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Uchovávejte odděleně od zásad. 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Chraňte před mrazem a slunečním zářením. 

Slučitelnost obalů: používat pouze obaly, které jsou schváleny např. dle ADR. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky  

8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Látka CAS 
PEL/NPK-P 

(mg/m
3
) 

Poznámky 
Faktor přepočtu 

na ppm 

Ethanol  64-17-5 1000 / 3000 - 0,532 

Methanol  67-56-1 250 / 1000 D  0,754 

Poznámka D: při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. 

 

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů  

CAS Název látky 
8 hodin Krátká doba 

Poznámka 
mg/m

3
 ppm mg/m

3
 ppm 

       

 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů  

Testy v krvi 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odběru 

Methanol  Methanol  15 mg/l 0,47 mmol/l Konec směny 

 

Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici pro směs. 

Ethanol  

Hodnoty DNEL:  

pracovníci: 950 mg/m
3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové 

pracovníci: 1 900 mg/m
3
 – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, lokální účinky 

pracovníci: 343 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové 

Hodnoty PNEC:  

sladkovodní prostředí: 0,96 mg/l 

sladkovodní prostředí (přerušované uvolňování): 2,75 mg/l 

mořská voda: 0,79 mg/l 

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 580 mg/l 

sladkovodní sedimenty: 3,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

mořské sedimenty: 2,9 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

půda (zemědělská) : 0,63 mg/kg hmotnosti suché půdy 

nebezpečí pro dravce, sekundární otrava: 0,72 g/kg potravy 

Methanol  

Hodnoty DNEL:  

pracovníci: 260 mg/m
3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá i krátkodobá expozice, účinky systémové 

pracovníci: 260 mg/m
3
 – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá i krátkodobá expozice, lokální účinky 
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pracovníci: 40 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá i krátkodobá expozice, účinky 

systémové 

Hodnoty PNEC:  

sladkovodní prostředí: 20,8 mg/l 

sladkovodní prostředí (přerušované uvolňování): 1 540 mg/l 

mořská voda: 2,08 mg/l 

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 100 mg/l 

sladkovodní sedimenty: 77 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

mořské sedimenty: 7,7 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu 

půda (zemědělská): 100 mg/kg hmotnosti suché půdy 

 

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 

Zajistit dostatečné větrání, pokud celkové mechanické větrání není dostačující, doporučeno lokální odsávání. 

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky.  

 

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví 

pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající 

mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat 

pracoviště dle kategorizace prací. 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zavádí směrnici 

ES č. 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními. 

Ochrana očí a obličeje: Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.  

Ochrana kůže: Ochrana rukou: 

Ochranné rukavice (EN 374-1). 

Před každým použitím zkontrolovat těsnost rukavic. Materiál rukavic musí být 

nepropustný a odolný produktu. Odolnost materiálu rukavic se musí před použitím 

vyzkoušet. Ochranné rukavice by měli být vyměněny při prvních známkách 

opotřebení. Seznámit se s pokyny pro použití rukavic uváděnými výrobcem.  

Doporučuje se preventivní ochrana pokožky (bariérové krémy/masti).  

Po zacházení si důkladně omýt ruce. 

Jiná ochrana: 

Pracovní oděv.  

Ochrana dýchacích cest: Při nedostatečném větrání nebo při překročení mezních koncentrací použít 

odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Výběr masky musí vycházet ze známé 

nebo očekávané úrovně expoziční koncentrace, nebezpečnosti produktu a 

přípustných expozičních limitů.  

Tepelné nebezpečí: Není. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových 

a podzemních vod. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  
Vzhled: Bezbarvá kapalina 

Zápach: Alkoholový  

Prahová hodnota zápachu: Data nejsou k dispozici 

pH: 7,2 – 7,5  

Bod tání / bod tuhnutí: - 114 °C 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  78 °C 

Bod vzplanutí: 25 °C 
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Rychlost odpařování: Není určeno 

Hořlavost (pevné látky, plyny): Není relevantní (kapalina) 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 

nebo výbušnosti: 

13,5 % obj. 

2,5 % obj. 

Tlak páry: 57,26 hPa při 19,6 °C 

Hustota páry: Data nejsou k dispozici 

Relativní hustota: 0,87 – 0,88 g/cm
3
 při 20 °C 

Rozpustnost: Ve vodě mísitelný v jakémkoli poměru 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici 

Teplota samovznícení: > 363 °C 

Teplota rozkladu: Data nejsou k dispozici 

Viskozita: Dynamická: 1,2 mPa.s při 20 °C 

Výbušné vlastnosti: Žádné  

Oxidační vlastnosti: Žádné  

9.2 Další informace 
Obsah rozpouštědel: 99,22 % 

Obsah pevných látek: 0,78 % 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Pokud jde o neslučitelnost: viz oddíl 10.4 a 10.5 

Směs obsahuje reaktivní látku (látky): riziko vznícení při zahřívání.  

10.2 Chemická stabilita 
Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Riziko vznícení při zahřívání.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí 

z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

10.5 Neslučitelné materiály 
Nejsou známy. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a 

zahřátí nejsou známé. Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5. 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro směs. 

Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (aditivní součtová metoda). 

Akutní toxicita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

- LD50 ,orální, potkan (mg.kg
-1

): ATE = 100 (methanol) 

- LD50, dermální, králík (mg.kg
-1

): ATE = 300 (methanol) 

- LC50, inhalační, potkan (mg.l
-1

): ATE = 3 (páry, 4 hod. methanol) 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
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Vážné poškození očí/podráždění očí  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Karcinogenita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro reprodukci 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Nebezpečnost při vdechnutí 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. 

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek. 

12.1 Toxicita 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. 

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l
-1

): 12,9 – 14,2 (ethanol)  

NOEC: 0,08 za 42 dní (ethanol) 

15 400 (methanol) 

12 700 (methanol) 

- EC50, 48 hod., korýši (mg.l
-1

): Data nejsou k dispozici  

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l
-1

): 22 000 (methanol) 

NOEC: 22,6 za 10 dní (ethanol) 

NOEC: 675 za 4 dny (ethanol) 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Údaje pro směs nejsou k dispozici. 

Ethanol: 74 % za 5 dní. 

Methanol: 76 % za 5 dní. 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Údaje pro směs nejsou k dispozici. 

Ethanol: log Kow = - 0,35 

Methanol: log Kow = - 0,77 

12.4 Mobilita v půdě 
Žádná relevantní informace není k dispozici.  

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování  

13.1 Metody nakládání s odpady 

Vhodný způsob odstraňování odpadů – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
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Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Nevyčištěný obal odstraňovat 

jako nespotřebovaný produkt. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu 

a označený odpad vč. identifikačního listu odpadu předat k likvidaci oprávněné osobě k odstraňování odpadu 

(specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. 

Vhodné odstraňování výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat/regenerovat, pokud je to možné, nebo spalovat 

ve schváleném zařízení. Spalování zvážit jen v případě, že není možná recyklace. Znečištěné obaly musí být před 

recyklací vyčištěny. 

 

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje původce odpadu na základě použití výrobku.  

Doporučený kód odpadu: 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

Prázdné obaly:  podskupina 15 01 xx 

Znečištěné obaly: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

kontaminované 

Odpady z čištění: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 

odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.  

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu  

 

14.1 UN Číslo UN 1170 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro 

přepravu 

ADR/RID: 

ETHANOL, ROZTOK 

IMDG, ICAO/IATA: 

ETHANOL, SOLUTION 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  3 

14.4 Obalová skupina  III 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  Ne  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro 

uživatele  

Mělo by být dodržováno v areálu ustanovení 

pro přepravu nebezpečných věcí (ADR). 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II 

úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Náklad není určen pro přepravu jako hromadný 

náklad. 

Doplňující informace:  

  
Silniční přeprava – ADR 

Klasifikační kód                                   F1 

Zvláštní ustanovení                              144, 601 

Omezená množství        5 L 

Přepravní kategorie                              3 

Kód omezení pro tunely                       D/E 

Námořní přeprava – IMDG 

EMS (pohotovostní plán)                     F-E, S-D 

Námořní znečištění                               Ne 

30 

1170 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech  

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi 
Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3, 40. 

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné. 

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (REACH), v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

(CLP), v platném znění 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

 

ODDÍL 16: Další informace 

Změny bezpečnostního listu  

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 9. 6. 2016 / 3.1 

Historie revizí: 

Verze Datum Změny  

1.0 25. 11. 2016 První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 

podle nařízení Komise (EU) 2015/830 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům 

CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org) 

ES  číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP 

PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

vPvB  látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

NPK-P  nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) 

PEL  přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 

LD50  hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 

LC50  hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 

EC50  koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus  

IC50  polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus 

SVHC  Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy 

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům) 

Flam. Liq. 2, 3  Hořlavá kapalina, kategorie 2, 3 

Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kategorie 3, inhalační 

Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kategorie 3, dermální 

Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kategorie 3, orální 

STOT SE 1  Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1 

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat  

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a aktuálních právních předpisů.   
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Bezpečnostní list byl zpracován podle originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. 

Metody hodnocení použité při klasifikaci směsi 

• Na základě údajů ze zkoušek (fyzikální nebezpečnost) 

• Metoda výpočtu (nebezpečnost pro zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí) 

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení 

(ES) č. 1907/2006 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce). 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H301 Toxický při požití. 

H311 Toxický při styku s kůží. 

H331 Toxický při vdechování. 

H370 Způsobuje poškození orgánů. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 

kouření. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.   

P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj. 

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P501 Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů. 

Pokyny pro školení 

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit 

přístup k informacím z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří tento produkt používají nebo jsou během 

své činnosti vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků. Bezpečnost práce na pracovišti 

určuje Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Další informace 

Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 


