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SEKCE 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

 

 
1.1. Identifikace výrobku: 

Testovací kapalina Diesel 

Č. zboží 007936200000 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití materiálu / směsi:  

technická kapalina 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zastoupení/další uživatel/obchodník): 

Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o. 

Telefon: +48 32 60 36 107 

E-mail: checkstar@magnetimarelli.com  

Web: www.magnetimarelli-checkstar.pl 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Tel. Nouzové (Polsko) 112 

 
SEKCE 2: Údaje o nebezpečnosti 

 

 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP]: 
 

Třídy ohrožení a kategorie 
ohrožení 

Standardní věty o nebezpečnosti Procedura 
klasifikace 

Nebezpečí způsobené aspirací 
(Asp. Tox. 1) 

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 
způsobit smrt. 

 

Ohrožující vodní nádrže (Aquatic 
Chronic 3) 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 

 

2.2. Prvky označení 
 

Označení v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP]  

Piktogramy ohrožení: 
 
 
 
 
 

GHS08 

Ohrožení 

zdraví 

Výstražné heslo: Nebezpečí 

Vybrané komponenty stanovící nebezpečí pro štítkování: 

Obsahuje: Alkality, C14-C18, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, Aromata, Destiláty (ropa)  

Centrální 

údaje ohrožení pro zdravotní rizika 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

údaje ohrožení pro environmentální rizika 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Doplňující vlastnosti ohrožení (EU): - 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce 

P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 

P331 Nevyvolávejte zvracení. 

Pokyny pro bezpečné zacházení Skladování 

P405 Skladujte uzamčené. 

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace odpadu 

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/
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2.3. Další nebezpečnost 

Není známo. 

 
SEKCE 3: Složení/informace o složkách 

 

 
3.2. Směsi 

Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory: 
 

Identifikátor výrobku Název látky 
Klasifikace v souladu s 67/548/ES 
Klasifikace v souladu s nařízením ES č. 1272/2008  
[CLP] 

Koncentrace 

č. CAS: 0000000-02-2 
ES-č.: 920-360-0 

Hydrocarbons, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cyclics, aromatics 
(2-30%) 
Asp. Tox. 1 

Pozor H304  

Xn; R65 

< 90 
C. % 

č. CAS: 64742-46-7 
ES-č.: 265-148-2 

Distillates (petroleum), hydrotreated middle 
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 

Nebezpečí H304-H315-H332-H411  

Xn; R20 — Xi; R38 — Xn; R65 — N; R51/53 

< 10 
C. % 

č. CAS: 68425-15-0 
ES-č.: 270-335-7 

Polysulfides, di-tert-dodecyl 
R53 

2 
C. % 

Znění R-, H- a EUH vět: viz sekce 16. 
 

 
 

SEKCE 4: Pokyny pro první pomoc 
 

 
4.1. Popis prostředků první pomoci 

Všeobecné informace: 

Okamžitě sundejte znečištěný, výrobkem nasáknutý oděv. 

Při vdechnutí: 

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Neprodleně kontaktujte 

lékaře. 

Při kontaktu s pokožkou: 

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže: 

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Při kontaktu s očima: 

Při zasažení očí okamžitě vyplachujte po dobu 10 až 15 minut s otevřeným víčkem pod tekoucí 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití: 

Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

Osobní ochrana osob poskytujících první pomoc: 

První pomoc: používejte osobní ochranu! 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Symptomatické vyšetření. 
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SEKCE 5: Opatření v případě požáru 

 
5.1. Hasiva 

Vhodná rozpouštědla: 

Oxid uhličitý (CO2), Pěna, Suché hasivo, Písek, Proud vody, Vodní mlha  

Nevhodná rozpouštědla: 

Plný proud vody 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Tvorba: sazí. Nevdechovat kouř vznikající následkem požáru nebo exploze.  

Nebezpečné produkty spalování: 

Oxidy dusíku (NOx), Oxid uhelnatý. Oxid siřičitý (SO2) 

5.3. Pokyny pro hasiče 

V případě požáru: Používat příslušné vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

5.4. Doplňkové informace 

K ochraně osob a ochlazení nádob v nebezpečné oblasti používat proud vody. Plny/výpary/mlhu odstranit 

tryskajícím proudem vody. Hasiva uzpůsobit prostředí. Znečištěnou vodu separovat. Nesmí proniknout do 

kanalizace nebo vodních nádrží. Požární klasifikace: B 

 
SEKCE 6: Opatření v případě náhodného úniku látky nebo směsi do prostředí 

 

 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Personál neproškolený pro případ ohrožení 

Osobní ochranné prostředky: 

Používat osobní ochranné pomůcky. Nevdechovat plyn/kouř/výpary/rozptýlenou kapalinu. Vhodné přístroje pro ochranu 
dýchacích cest: Olejová mlha v procesu tvorby páry: Filtr - P2 (EN 141), ABEK-P2 

6.1.2. Záchranný personál 

Osobní ochranné prostředky: 

Používat příslušné prostředky pro ochranu dýchacích cest. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Chránit proti nekontrolovanému úniku do prostředí. Nevypouštět do kanalizace a vodních nádrží. Zabránit šíření po 
povrchu (např. ucpáním nebo ohrazením olejem). Zabránit úniku do půdy. 

6.3. Metody a materiál pro omezení šíření kontaminace a likvidaci kontaminace:  

K čištění: 

Sebrat pomocí absorpčních materiálů (písek, křemelina, univerzální absorpční prostředek). Se sebraným materiálem 

nakládat podle odstavce „Likvidace“. 

6.4. Odkaz na jiné sekce 

SEKCE 7: Pokyny pro zacházení s látkou nebo směsí a skladování látky nebo směsi  

SEKCE 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

SEKCE 13: Pokyny pro odstraňování 

6.5. Doplňkové informace 

Rozlitou látku neprodleně odstranit. 

 
SEKCE 7: Pokyny pro zacházení s látkou nebo směsí a skladování látky nebo směsi 

 

 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Ochranné prostředky a postupy. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Zabránit vzniku olejové mlhy. Nevdechovat plyn/kouř/výpary/rozptýlenou kapalinu. 

Prevence vzniku požáru: 

Při používání výroku nekouřit. 

Prostředky pro zastavení tvorby aerosolu a kouře: 

Viz bod 7 a 8 ochranné prostředky. 

Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: 

SEKCE 6: Opatření v případě náhodného úniku látky nebo směsi do prostředí 
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Pokyny ohledně všeobecné průmyslové hygieny 

Minimální standardy pro ochranné prostředky při nakládání s látkami na pracovišti jsou uvedeny v TRG S 500. Mýt 

důkladně ruce jak po skončení práce s výrobkem, tak před každou pracovní přestávkou. Na pracovišti nejíst, nepít, 

nekouřit, neužívat tabák. Okamžitě sundat znečištěný, výrobkem nasáknutý oděv. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Technické prostředky a podmínky skladování:  

Skladovat výhradně v originálním obalu.  

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 

Nejsou vyžadovány speciální prostředky. Zabránit průniku výrobku do šachet a kanálů. Skladovat výhradně v 

originálním obalu, na chladném a dobře větraném místě.  

Pokyny pro kolektivní skladování: 

TRGS 510 

Neskladovat společně s: Oxidant 

Skladovací klasifikace: 10 

Doplňkové informace o podmínkách skladování: 

Dodržovat pokyny obsažené v přiložené dokumentaci. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití: 

Není známo 

 
SEKCE 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

 

 
8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1. Hodnoty přípustné na pracovišti 

Typ přípustné 
hodnoty (země 
původu) 

 

 

 

 

Název látky ① dlouhodobá přípustná hodnota na pracovišti 
② Krátkodobá přípustná hodnota na pracovišti 
③ Dočasná hodnota 
④ kontrolní činnost, případně pozorování 

       ⑤ Poznámka 

DFG (DE) Polysulfides, di-tert-dodecyl 
nr. CAS: 68425-15-0 

 

8.1.2. biologické mezní hodnoty 

Není známo 

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC 

Není známo 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodná technická kontrolní aparatura 

Není známo 

8.2.2. Osobní ochranné prostředky 

Ochrana očí/obličeje: 

Během transferu Ochranné brýle s bočním krytem 

Ochrana kůže: 

① 100 mg/m³ 

② 200 mg/m³ 

Kvalita rukavic odolných proti chemikáliím musí být zvolena v závislosti na koncentraci nebezpečí a množství látky na 

pracovišti. 

Vhodný materiál: NBR (Nitrilový kaučuk) 

Ochrana dýchacích cest: 

Olejová mlha v procesu tvorby páry: Filtr - P2 (EN 141), ABEK-P2 

Ostatní ochranné prostředky: 

Nevdechujte výpary. Zabraňte znečištění kůže a očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu 

obličeje. Po použití výrobku důkladně očistěte kůži. Neuchovávejte v kapsách oděvů materiály nasycené výrobkem. Na 

pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte, neužívejte tabák. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivem pro zvířata. 

8.2.3. Kontrola ohrožení životního prostředí 

Viz sekce 7. Nejsou nezbytné žádné dodatečné prostředky. 

8.3. Doplňkové informace 

Není známo 
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SEKCE 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Vzhled 

Skupenství: kapalné Barva: světle žlutá 

Zápach: charakteristický 

Zvláštní základní údaje o bezpečnosti 
 

  při °C Metoda Poznámka 

pH nestanoveno    
Teplota tání/tuhnutí nestanoveno    
Teplota zamrzání nestanoveno    
Počáteční teplota varu a rozsah teplot 
varu 

nestanoveno    

Teplota rozkladu (°C): nestanoveno    
Teplota vznícení 105 °C    
Rychlost odpařování nestanoveno    
Teplota samovznícení °C nestanoveno    
Horní/dolní meze hořlavosti nebo 
horní/dolní meze výbušnosti 

0,45 – 4,5 
Obj.-% 

   

Tlak páry < 0,1 hPa 20 °C   
Hustota par nestanoveno    
Hustota 824 kg/m³ 15 °C   
Násypná hustota nestanoveno    
Rozpustnost ve vodě (g/l) nestanoveno    
Součinitel rozdělení n-oktanol / voda nestanoveno    
Viskozita, dynamická nestanoveno    
Viskozita, kinematická 2,5 mm²/s 40 °C   

9.2. Další informace 

Není známo 
 

 
SEKCE 10: Stabilita a reaktivita 

 

 
10.1. Reaktivita 

Neexistují žádné informace. 

10.2. Chemická stabilita 

Při skladování za normální teploty prostředí je výrobek stabilní. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

V případě použití a skladování v souladu s určením nedochází k nebezpečným reakcím. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nejsou známy nebezpečné reakce. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Oxidant, silný 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné produkty spalování: SEKCE 5: Opatření v případě požáru dodatečné informace 

Nemísit s jinými chemikáliemi. 

 
SEKCE 11: Toxikologické informace 

 

 
11.1. Informace o toxikologických účincích  

Žíravé / dráždivé účinky na kůži: 

není dráždivý. 

Poškození/podráždění očí:  

není dráždivý 
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Alergenní účinek na dýchací cesty nebo kůži: 

Nevyvolává alergie. 

Doplňkové informace: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Může způsobit podráždění kůže a očí. 

 
SEKCE 12: Ekologické informace 

 

 
12.1. Toxicita  

Vodní toxicita: 

Neexistují žádné informace. 

Toxicita kalu: 

Neexistují žádné informace. 

Terestrická toxicita: 

Neexistují žádné informace. 

Chování v čistírnách odpadních vod: 

Neexistují žádné údaje pro preparát/směs. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

abiotický rozpad: 

V důsledku své malé rozpustnosti ve vodě je výrobek v biologických čističkách mechanicky odloučen. 

Biologická rozložitelnost: 

Neexistují žádné údaje pro látku/směs. 

Doplňkové informace: 

Chránit proti nekontrolovanému úniku do prostředí. 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Není známo 

12.4. Mobilita v půdě 

Neexistují žádné údaje pro látku/směs. 

12.5. Výsledky posouzení vlastností PBT a vPvB 

Látky obsažené ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Není známo 

 
SEKCE 13: Pokyny pro odstraňování 

 
13.1. Metody nakládání s odpady 

Neodvádět do kanalizace a vodních nádrží. Zabránit úniku do půdy. Odpad likvidovat v souladu s platnými 

předpisy. 

13.1.1. odstraňování výrobku / obalu 

Kód odpadu/označení odpadu v souladu s EKO/AVV  

Kód odpadu výrobek: 

Pozor: 

Zařazení klíčových čísel odpadu/označení odpadu je nutné provést v souladu s nařízením o implementaci 

Evropského katalogu odpadů specificky pro obor a proces.  

Varianty nakládání s odpady 

Odhad odpadních materiálů. / Výrobek:  

Odpad likvidovat v souladu s platnými předpisy.  

Odhad odpadních materiálů. / Obal:  

Odpad likvidovat v souladu s platnými předpisy. 

13.2. Doplňkové informace 

Odevzdat komunálním službám s příslušným oprávněním. 
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SEKCE 14: Informace pro přepravu 

 

 
Ve světle přepravních předpisů se jedná o bezpečný náklad 

14.1. č. UN: 

bez významu 

14.2. Náležitý název UN pro zásilku 

bez významu 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

bez významu 

14.4. Obalová skupina 

bez významu 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

bez významu 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

bez významu 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II k dohodě MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

Netýká se. 

 
SEKCE 15: Informace o právních předpisech 

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

látky a směsi 

15.1.1. Předpisy EU 

1907/2006/ES - nařízení REACH 

1272/2008/ES - nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

1907/2006 – nařízení (REACH), Příloha II 

15.1.2. Národní předpisy 

[PL] Národní předpisy 

Pozor na omezení: 

Dodržovat předpisy profesního sdružení/pracovního lékařství. 

Nařízení Rady ministrů ze dne 1. prosince 1990 o seznamu prací zakázaných mladistvým. (zák. č. 85/1990 pol. 500 se 

zm., zák. č. 1/1992 pol. 1, zák. č. 105/1998 pol. 658, zák. č. 127/2002 pol. 1091).  

Nařízení Rady ministrů ze dne 10. září 1996 o seznamu prací mimořádně náročných nebo škodlivých pro ženy. (zák. č. 

114/1996 pol. 545 se zm. zák. č. 127/2002 pol. 1092). 

Právní předpisy: 

Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsích (zák. č. 63/2011 Sb., pol. 322). 

Zákon ze dne 9. ledna 2009 o změně zákona o chemických látkách a preparátech a některých jiných zákonů (zák. č. 

20/2009, pol. 106). 

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o značení obalů nebezpečných látek a nebezpečných směsí a 
některých směsí (zák. 2012, pol. 445). 

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace chemických látek a jejich 

směsí (zák. 2012, pol. 1018 se zm.). 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro látky v této směsi nebylo provedeno hodnocení bezpečnosti. 

15.3. Doplňkové informace 

Není známo 

 
SEKCE 16: Další informace 

 
16.1. Změny 

16.2. Zkratky a akronymy 

Zkratky a akronymy: viz ECHA: pokyny týkající se informačních požadavků a hodnocení bezpečnosti látky, kapitola R.20 

(seznam pojmů a zkratek). 

Viz tabulka na stránkách www.euphrac.eu 

http://www.euphrac.eu/
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16.3. Důležité údaje a zdroje  

67/548/EHS - směrnice Nebezpečné látky,  

1999/45/EHS - klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, 

1907/2006/ES - nařízení REACH, 

1272/2008/ES - nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, 

1907/2006 – nařízení (REACH), Příloha II 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), C & L klasifikace a značení 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), ECHA CHEM Zaregistrované látky 

OECD Globální web informací o látkách (ChemPortal) 

Ústav bezpečnosti a zdraví Německého veřejného pojištění nehod (IFA): databáze údajů látek a GESTIS 

a mezinárodní hodnoty přípustné pro chemické látky  

Federální agentura ochrany prostředí, Sekce IV 2.4: Centrum dokumentace a informace Chemického Rigoletto 

(nebezpečné látky pro vodu Katalog) 

16.4. Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení v souladu s 

s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP] 

Klasifikace v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP]: 

16.4. Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP]  

Klasifikace v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 [CLP]: 

Třídy ohrožení a kategorie ohrožení Standardní věty o nebezpečnosti Procedura klasifikace 

Nebezpečí způsobené aspirací (Asp. 
Tox. 1) 

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 
způsobit smrt. 

 

Ohrožující vodní nádrže (Aquatic 
Chronic 3) 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 

 

16.5. Znění R-, H- a EUH vět (číslo a plné znění) 
 

Standardní věty o nebezpečnosti (Symboly nebezpečí R) 

R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 

R38 Dráždí kůži. 

R51/53 Látka je velmi toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 

R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

Standardní věty o nebezpečnosti 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 

H315 Dráždí kůži. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H411 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

16.6. Pokyny pro školení 

Není známo 

16.7. Doplňkové informace 

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem v době jeho předání k tisku. 

Informace musí obsahovat odkazy na bezpečné zacházení, obsažené v tomto listu o dodržování preventivních opatření 

výrobku v případě jeho skladování, zpracování, přepravy a likvidace. Údaje nejsou přenosné na jiné výrobky. Pokud 

bude výrobek smísen nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto listu o zachování obezřetnosti nejsou bez 

povolení na takto vzniklý nový materiál přenosné. 


