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[Zhotovený v souladu s nařízením 1907/2006/ES (REACH) a 453/2010/ES] 

 
 

Sekce 1:  Identifikace látky/směsi a identifikace podniku 

1.1 Identifikátor výrobku  

 Obchodní název: KONTRAST 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 Identifikovaná použití: Mazivo. 

 Nedoporučená použití: Neuvedeno. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

  
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Fax: + 48 (032) 603-61-08 
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
 

 

   

   

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

112 (tísňové volání), 998 (Hasičský záchranný sbor), 999 (Zdravotnická záchranná služba) 

 

Sekce 2: Identifikace rizik 
 

2.1 
 

Klasifikace látky nebo směsi 
Klasifikace podle 1999/45/ES 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro člověka a prostředí. 

 Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES  

Výrobek není klasifikován jako vytvářející nebezpečí pro člověka a prostředí. 

2.2 Prvky označení 
 Piktogramy označující druh ohrožení a výstražné heslo  

Není. 

Identifikátor výrobku 

Není. 

 Věty označující specifickou rizikovost  

Není. 

 Věty označující preventivní opatření  

Není. 

2.3 Další nebezpečnost 

Látky obsažené ve výrobku nesplňují kritéria PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. 

 

Sekce 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

Netýká se. 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/
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3.2 Směsi 

Výrobek na bázi syntetického oleje, obsahujícího méně než 3 % extraktu z DMSO (metoda IP 346) včetně přísad. 
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bis(nonylfenyl)amin 
Rozsah koncentrací: <0,39% 
Číslo CAS: 36878-20-3 
Číslo EC: 253-249-4 
Registrační číslo: - 
Číslo příslušné registrace: 01-2119488911-28-XXXX 
Klasifikace podle 67/548/EHS: R53 
Klasifikace podle 1272/2008/ES: Aquatic Chronic 4 H413 
Složení výrobku tvoří syntetické oleje včetně přísad. Plné znění vět R a H v sekci 16 listu. 

 
 

Sekce 4: Prostředky první pomoci 

4.1 Popis první pomoci 

Při kontaktu s kůží:   Sundejte potřísněný oděv.   Znečištěné části pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem. V 
případně vzniku znepokojivých příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení očí: V případně vzniku znepokojivých příznaků vyhledejte lékařskou pomoc oftalmologa. Vyjměte 
kontaktní čočky. Zasažené oči důkladně vyplachujte vodou po dobu 10-15 minut. Nepoužívejte silný proud vody 
- nebezpečí poškození rohovky. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou. Nedávejte postiženému nic k pití. Nikdy nepodávejte 
nic do úst, pokud je osoba v bezvědomí. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení. 
Při zasažení dýchacích cest: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a ponechte jej v klidu. 
V případě vzniku znepokojivých příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.  V případě dýchacích obtíží podejte 
postiženému kyslík. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Při zasažení očí: slzení, pálení, nepříjemný pocit. 
Při kontaktu s kůží: vysušení, praskání kůže.  

Při inhalaci: možné bolesti hlavy, nevolnost. 
Při požití: možné bolesti břicha, nevolnost. 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Rozhodnutí o způsobu záchranné pomoci činí lékař po důkladném zhodnocení stavu postiženého. Léčit 
příznaky. 

 

Sekce 5: Postup v případě požáru 

 5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva: hasicí prášek, rozptýlený proud vody, CO2. 
Nevhodná hasiva: kompaktní proud vody - nebezpečí rozšíření požáru. 

 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V podmínkách požáru mohou vznikat škodlivé plyny, obsahující mj. oxid uhelnatý. Zamezte vdechování produktů 
spalování, mohou způsobit ohrožení zdraví. 

 5.3 Pokyny pro hasiče 

Používejte prostředky obecné ochrany, typické v případě požáru. Nepobývejte v ohněm ohrožené oblasti bez 
příslušného oděvu, odolného proti chemikáliím, a dýchacího přístroje s nezávislým oběhem vzduchu. Zabraňte 
proniknutí zbytků hasicích prostředků do kanalizace, povrchových a spodních vod. Ohněm ohrožené nádoby 
chlaďte z bezpečné vzdálenosti rozptýleným proudem vody. Seberte zbytky hasicích prostředků. 
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Sekce 6: Postup v případě neúmyslného úniku do prostředí 
 

6.1 
 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Nepovolané osoby musí okamžitě opustit místo havárie a ohrožené prostory do doby dokončení likvidace 
výrobku. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zabraňte znečištění kůže a očí. Zajistěte odpovídající 
ventilaci. Nevdechujte výpary výrobku. Nechoďte po vylitém výrobku - riziko uklouznutí. Odstraňte zdroje 
zahoření. Používejte nejiskřivé nástroje. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
V případě úniku většího množství směsi zabraňte dalšímu šíření do přírodního prostředí. Zabraňte proniknutí 
produktu do kanalizace a povrchových a spodních vod. V případě potřeby informujte příslušné integrované 
záchranné složky. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Malý únik setřete sorbentem. Větší únik seberte pomocí materiálů absorbujících oleje (např. písek, zemina, 
univerzální zpevňující látky, atd.) a umístěte do příslušných nádob. Sebraný materiál považujte za odpad. Vyčistěte 
a dobře vyvětrejte znečištěné místo. Nepoužívejte rozpouštědla. Zbytky smyjte velkým množstvím vody. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Metody nakládání s odpady - viz oddíl 13 bezpečnostního listu. Osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8 
bezpečnostního listu. 

 

Sekce 7: Nakládání s látkami a směsmi a jejich skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Postupujte v souladu s pokyny bezpečnosti a hygieny. Používejte příslušné osobní ochranné prostředky. 
Zamezte styku s očima. Nevdechujte výpary ani aerosoly. Používejte pouze s odpovídající ventilací. Před 
přestávkou a po dokončení práce si důkladně umyjte ruce. Nepoužívané nádoby skladujte těsně uzavřené. 
Používejte ochranu proti elektrostatickým výbojům. Pracujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zahoření. 
Dodržujte zákaz kouření. 

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

Skladujte pouze v originálních, těsně uzavřených obalech, v suchém a dobře větraném místě, při pokojové 
teplotě. Neskladujte společně s potravinami, krmivem pro zvířata a silnými oxidanty. Nádobu po otevření 
utěsněte a skladujte ve svislé poloze za účelem zabránění úniku. Dodržujte ve skladu zákaz kouření. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: 

Bez informací o jiném použití, než uvedeném v sekci 1.2. 

 

Sekce 8: Kontrola expozice/osobní ochranné prostředky 
 

8.1 
 

Kontrolní parametry 

Výrobek neobsahuje komponenty s určitými hodnotami nejvyšších přípustných koncentrací na pracovišti (právní 
základ: zák. č. 2014 Sb., pol. 817). 

8.2. Omezování expozice 

Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a hygieny. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte znečištění 
kůže a očí. Před přestávkou a po práci si důkladně umyjte ruce vodou. Používejte ochranný krém na ruce. 
Zajistěte odpovídající ventilaci. Zamezte vdechování výparů a aerosolu. 
Ochrana rukou: v případě přímého kontaktu s výrobkem je doporučeno používání ochranných rukavic. 
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Materiál, ze kterého jsou vyrobeny rukavice, musí být nepropustný a odolný proti účinku výrobku. Materiál 
zvolte při zohlednění času průniku, rychlosti penetrace a degradace. Volba odpovídajících rukavic nezávisí jen 
na materiálu, ale také na jiných kvalitativních vlastnostech, a mění se v závislosti na výrobci. Od výrobce rukavic 
žádejte informace o přesné době průniku a dodržujte ji. Doporučujeme pravidelnou výměnu rukavic a 
okamžitou výměnu v případě, že jsou zjištěny jakékoliv příznaky jejich opotřebení nebo změny vzhledu (barva, 
pružnost, tvar). 

Ochrana těla: používejte ochranný oděv. 
 

Ochrana očí: pokud existuje riziko znečištění očí, používejte těsné ochranné brýle. 
 

Ochrana dýchacích cest: v případě správné ventilace není nezbytná. 
Používané osobní ochranné prostředky musí splňovat požadavky obsažené v nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 
28.12.2005 (zák. č. 259 Sb., pol. 2173) a směrnici 89/686/ES (v platném znění). Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranné 
prostředky náležitě podle prováděných činností a splňující všechny kvalitativní požadavky, včetně jejich údržby a čištění. 

 

Kontrola expozice prostředí 
Zabraňte úniku do prostředí, nevylévejte do kanalizace. Případné emise ze vzduchotechnických systémů a 
procesních zařízení musí být kontrolovány za účelem určení jejich shody s požadavky zákona o ochraně 
životního prostředí. 

 
 

Sekce 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
skupenství/forma: kapalina 
barva: žlutá 
zápach: charakteristický 
práh zápachu: neurčeno 
hodnota pH: 5,5-7,5 
teplota tání/tuhnutí: -39oC 
počáteční teplota varu 
a rozsah teplot varu: výrobek podléhá rozkladu, před dosažením teploty varu 
teplota vznícení: 205oC 
rychlost odpařování: neurčeno 
hořlavost (pevné látky, plynu): netýká se 
horní/dolní mez výbušnosti: neurčeno 
pružnost výparů: neurčeno 
hustota výparů: neurčeno 
hustota (15oC): 0,990 g/cm3

 

rozpustnost: částečně rozpustný ve vodě 
součinitel rozdělení: n-oktanol/voda: neurčeno 
teplota samovznícení: neurčeno 
teplota rozkladu: > 150oC 
výbušné vlastnosti: nevykazuje 
oxidační vlastnosti: nevykazuje 
kinematická viskozita (40oC): 48,2 CcSt (40oC) 

9.2 Další informace 

Absence výsledků dodatečných zkoušek. 

 

Sekce 10: Stabilita a reaktivita 

  

10.1 
 

Reaktivita 
Výrobek málo reaktivní. Nepodléhá nebezpečné polymeraci. Viz také bod 10.5. 

 10.2 Chemická stabilita 
Při správném používání a skladování je výrobek stabilní. 
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10.3 
 

Možnost nebezpečných reakcí 

Při teplotě nad 150oC výrobek podléhá rozkladu. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Eliminovat zdroje tepla a zahoření. Zabránit vzniku elektrostatických 
výbojů. 

10.5 Neslučitelné materiály 

Eliminovat silné oxidanty, silné kyseliny a alkálie. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nejsou známy 

 

Sekce 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Informace týkající se akutních a/nebo pozdějších následků expozice jsou určeny na základě informací o 
klasifikaci výrobku a/nebo toxikologických zkoušek a znalostí a zkušeností výrobce. 
Akutní toxicita  
Akutní toxicita (orálně, potkan) LD50: > 2 000 mg/kg  
Akutní toxicita (kůže, králík) LD50: > 2 000 mg/kg 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 

Žíravý/dráždivý účinek na kůži  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
Závažné poškození očí/dráždivý účinek na oči  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Dráždivý účinek na dýchací cesty nebo kůži  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Mutagenní účinek na pohlavní buňky  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Rakovinotvornost  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 

Škodlivý vliv na reprodukci  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxický účinek na cílové orgány – jednorázová expozice  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxický účinek na cílové orgány – opakovaná expozice  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Ohrožení způsobená aspirací  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
Další toxikologické následky 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 

 

Sekce 12: Ekologické informace 

 12.1 Toxicita 

Výrobek není klasifikován jako vytvářející nebezpečí pro prostředí. 

 12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Více než 90 % komponentů podléhá biologickému rozkladu (28d, > 60%). 
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12.3 

 
 

Bioakumulační potenciál 
LogPo/w < 3 

12.4 Mobilita v půdě 

Výrobek je částečně rozpustný ve vodě. Výrobek mobilní v půdě. Mobilita látky závisí na hydrofilních a 
hydrofobních vlastnostech, abiotických a biotických podmínkách půdy, včetně její struktury, klimatických 
podmínkách, ročním období (v Polsku, v mírném pásmu) a půdních organismech, hlavně (bakteriích, houbách, 
řasách, bezobratlovcích). 

12.5 Výsledky posouzení vlastností PBT a vPvB 

Směs nesplňuje kritéria PBT nebo vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Směs není klasifikována jako vytvářející nebezpečí pro ozónovou vrstvu. Je nutné zvážit možnost jiných škodlivých 
následků vlivu látky / jednotlivých složek směsi na prostředí (např. schopnost narušení hormonální rovnováhy, vliv 
na nárůst globálního oteplování). 

 

Sekce 13: Nakládání s odpady 
 

13.1 
 

Metody nakládání s odpady 
Pokyny týkající se směsi:  Nevypouštět do kanalizace. Likvidovat v souladu s platnými předpisy. Kód odpadu 
přidělit v místě jeho vytváření. 
Pokyny týkající se použitých obalů: regeneraci / recyklaci / likvidaci odpadu z obalů provádět v souladu s platnými 
předpisy. Recyklovány mohou být výhradně zcela vyprázdněné obaly. 

Unijní právní předpisy: směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2008/98/ES, 94/62/ES. Národní právní předpisy: zák. č. 2013 
Sb., pol. 21; zák. č. 2013 Sb., pol. 888. 

 

Sekce 14: Informace o přepravě 

14.1 Číslo UN (číslo ONZ) 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný při přepravě. 

14.2 Náležitý název UN pro zásilku 

Netýká se. 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Netýká se. 

14.4 Obalová skupina 

Netýká se. 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Netýká se. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Netýká se. 

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

Netýká se. 
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Sekce 15 Informace o právních předpisech 
 

15.1 
 

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 
nebo směsi 
Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsích (zák. č. 63 Sb., pol. 322 se zm.). Nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace chemických látek a jejich směsí (zák. 2012 Sb., pol. 1018, 
se zm.). 
Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o značení obalů nebezpečných látek a nebezpečných směsí a 
některých směsí (zák. č. 2012. 445 s pozdějšími změnami). 
Nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. června 2014 o nejvyšších přípustných koncentracích a intenzitách zdraví 
škodlivých faktorů v pracovním prostředí (zák. č. 2014 Sb., pol. 817).  
Zákon o odpadech ze dne 14. prosince 2012 (zák. č. 2013 Sb., pol. 21). 
Zákon ze dne 13. června 2013 o hospodaření s obaly a obalovými odpady (zák. č. 2013 Sb., pol. 888). 
Nařízení MŽP ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (zák. č. 112 Sb., pol. 1206). 
Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na osobní ochranné prostředky (zák. č. 
259 Sb., pol. 2173). 
Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. února 2011 o zkouškách a měření zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí 
(zák. č. 33 Sb., pol. 166). 
Vládní nařízení ze dne 28. května 2013 o nabytí platnosti změn k přílohám A a B Evropské smlouvy o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečného zboží (ADR), podepsané v Ženevě dne 30. září 1957 (zák. č. 2013 Sb., pol. 815). 
Zákon ze dne 13. září 2002 o biocidních výrobcích (zák. č. 175 Sb., pol. 1433 se zm.). 
 
1907/2006/ES nařízení o registraci, hodnocení, vydávání povolení a uplatňování omezení v rozsahu chemikálií (REACH), založení 
Evropské agentury chemikálií, měnící směrnici 1999/45/ES a rušící nařízení Rady (EHS) a nařízení Komise (ES) č. 1488/94 a 
směrnici Rady 76/769/EHS a směrnici Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES se změnami. 

1272/2008/ES nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 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 se změnami. 
 
1999/45/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. května 1999 o sblížení zákonodárných, prováděcích a 
administrativních předpisů členských států vztahujících se ke klasifikaci, balení a značení nebezpečných látek. 
 
790/2009/ES nařízení Komise ze dne 10. srpna 2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení 
vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 1272/2008 o  klasifikaci, označování a  
balení látek a  směsí. 
 
453/2010/ES nařízení Komise ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 
 
2008/98/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 
 
94/62/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Chybí informace o provedení hodnocení chemické bezpečnosti látky. 

 

Sekce 16: Jiné informace 
 

Plné znění věr R a H ze sekce 3 listu  
R53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé 
účinky pro vodní organismy. 

Vysvětlení některých zkratek a akronymů  
PBT Persistentní látka, vykazující schopnost bioakumulace a toxická  
vPvB Vysoce perzistentní látky a s velmi vysokou schopností bioakumulace  
Aquatic Chronic 4 Vytvářející ohrožení vodního prostředí kat. 4 

Školení 
Před zahájením práce s výrobkem se uživatel musí seznámit s pravidly BOZP ohledně zacházení s chemikáliemi, 
a především absolvovat příslušné školení pro pracovní pozici. 
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Doplňkové informace 

Klasifikace byla provedena na základě zkoušek a údajů o obsahu nebezpečných složek výpočtovou metodou 
na základě pokynů nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace 
chemických látek a jejich směsí (zák. č. 2012.1018 s pozdějšími změnami) a nařízení 1272/2008/ES (CLP). 

 

 
Bezpečnostní list vyhotovil: Mgr. Anna Michalska-Maciejczyk (na základě údajů výrobce) 
Bezpečnostní list vystavil: „THETA” Technické poradenství 

 

Výše uvedené informace vznikly na základě aktuálně dostupných údajů charakterizujících výrobek a zkušeností a znalostí 
vlastněných v tomto rozsahu výrobcem. Nejsou kvalitativním popisem výrobku ani příslibem uvedených vlastností. Je nutné je 
považovat za podporu při bezpečném nakládání během přepravy, skladování a použití výrobku. Nezbavuje uživatele 
odpovědnosti za nesprávné využití výše uvedených informací a dodržování všech právních norem platných v této oblasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stávající bezpečnostní list podléhá právní ochraně vyplývající ze zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech 
souvisejících. Kopírování, adaptování, přetváření nebo upravování bezpečnostního listu nebo jeho částí je bez předchozího souhlasu 

firmy THETA Technické poradenství Dr. Tomasz Gendek zakázáno. 
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