
  

Bezpečnostní list ze dne 5/4/2016, verze 1 

  
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti / podniku 
1.1. Identifikátor výrobku 
Identifikace směsi:   007950025490, 007950025500 
Obchodní jméno výrobku:  Kapalina pro ultrazvukový nebulizátor 
  

1.2. Relevantní identifikované způsoby použití látky nebo směsi a nedoporučené způsoby použití 
Doporučené použití: 
VÝROBEK PRO KLIMATIZACE 
Nedoporučené způsoby použití: 
Nepoužívejte na lidi a zvířata 

 1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Společnost: 

Magneti Marelli Aftermarket, Plac pod lipami, 40-476 Katovice,  
Polsko Tel. +48 32 60 36 107 

 Kompetentní osoba odpovědná za bezpečnostní list: 
checkstar@magnetimarelli.com  

 1.4. Telefonní číslo pro nouzové volání 
999/112 

  
 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
Kritéria nařízení ES 1272/2008 (CLP): 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008 (CLP). 
Negativní fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí:  

Žádné jiné nebezpečí 
2.2. Prvky označení 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008 (CLP).  
Piktogramy nebezpečnosti: 

Žádné 
Výroky o nebezpečnosti: 

Žádné 
Pokyny pro bezpečné zacházení:  

Žádné 
Zvláštní ustanovení: 

Žádná 
Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn: 

Žádná 
2.3. Jiná nebezpečí  

VPvB Látky: Žádné - PBT Látky: Žádné  
Jiná nebezpečí:  
Žádná jiná nebezpečí 

   

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 
3.1. Látky 

N.A 
3.2. Směsi 

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace: 
  

  Množství Název Identifikační číslo Klasifikace 

  3,49% Propan-2-ol; Izopropyl 
Číselný 
ukazatel: 603-117-00-0 

2,6/2 hoř. kap. 2 H225     
alkohol; Isopropanol 

 

  
      

3.3/2 dráždí oči 2 H319           
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    CAS: 67-63-0 

3,8 / 3 STOT SE 3 H336     
ES: 200-661-7       

    Číslo REACH: 01-   
      2119457558-   
      25   

1,36% Ethanol; Etylalkohol Index 603-002-00-5 2,6/2 Hořlavá kapalina 2 
H225     

číslo: 
  

        
    CAS: 64-17-5   
    ES: 200-578-6   

48 ppm TENS.NON IONICI CAS: 685-15-73-1 
3.2/2 dráždí pokožku 2 H315     

Číslo REACH: 01-     
3.3/2 dráždí oči 2 H319       2119488530- 

      36-XXXX   

48 ppm TENS.ANFOTERO CAS: 4292-10-8 3.2/2 drážní pokožku. 2 
H315         

        3.3/2 dráždí oči 2 H319 

48 ppm TENS.CATIONICI Index 270-325-2 2,16/1 korozívní účinky na 
kovy 1 H290     

číslo: 
  

      3.1/4 / Perorální akutní 
toxicita.4 H302     CAS: 68424-85-1 

        
3.2/1A dráždí pokožku 1A 
H314 

        
4.1/A1 akutní účinek na 
vodní organismy 1 H400 

  
  
  

  
ODDÍL 4: Opatření první pomoci 
  

4.1. Popis opatření první pomoci 
  

V případě kontaktu s pokožkou: 
Opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem.  

Při zasažení očí: 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

V případě požití:  
Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC. 

V případě vdechnutí: 
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a v klidu. 

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné 
Žádné 

4.3. Indikace nutnosti okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčba: 
Žádná 



  
ODDÍL 5: Protipožární opatření  

5.1. Hasicí prostředky 
Vhodné hasící prostředky: 
Voda.  
Oxid uhličitý (CO2). 
Hasicí prostředky, které nesmějí být používány z bezpečnostních důvodů: 
Žádné konkrétní.  

5.2. Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi 
Nevdechujte výbušné a spalné plyny. Spalováním 
vzniká těžký kouř. 

  
5.3. Pokyny pro hasiče 

Používejte vhodné dýchací přístroje.  
Kontaminovanou hasicí vodu odebírejte zvlášť. Nesmí se vypouštět do kanalizace.  
Nepoškozené kontejnery přesuňte z místa bezprostředního nebezpečí, pokud to lze 
bezpečně provést. 

  
ODDÍL 6: Opatření při náhodném úniku látky  

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

Odstraňte všechny zdroje vznícení. 
Odveďte osoby do bezpečí. 
Viz ochranná opatření podle bodů 7 a 8. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  
Zabraňte pronikání do půdy/podzemí. Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo 
kanalizace. 
Kontaminovanou vodu izolujte a zlikvidujte.  
V případě úniku plynu nebo proniknutí do vodních cest, půdy nebo kanalizace 
informujte příslušné orgány.  
Vhodný absorpční materiál: absorbující materiál, organický materiál, písek  

6.3. Metody a materiál pro omezení a čištění 
          Omyjte velkým množstvím vody. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
Viz také oddíly 8 a 13 

  
ODDÍL 7: Manipulace a skladování 

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení 
Zabraňte styku s pokožkou a očima, vdechování výparů a mlhy. 
Při práci nejezte a nepijte. 
Informace o doporučených ochranných prostředcích jsou uvedeny také v oddílu 8. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností 
Uchovávejte mimo dosah jídla, pití a krmiva.  
Nekompatibilní materiály:  
Žádný konkrétní materiál. 
Pokyny týkající se skladovacích prostor: 
Přiměřeně větrané prostory. 

7.3. Specifické konečné použití 
                Žádné konkrétní 

použití 

 
  

ODDÍL 8: Omezování působení na osoby/osobní ochranné prostředky  
      8.1. Kontrolní parametry 
  Propan-2-ol; Izopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0 
   ACGIH - LTE (8h): 200 ppm - STE: 400 ppm - Poznámky: A4, BEI – podráždění očí a 
URT, poškození CNS 
  

Ethanol; Etylalkohol - CAS: 64-17-5  



ACGIH - STE: 1000 ppm - Poznámky: A3 – 
podráždění URT DNEL Limitní hodnoty expozice 

N.A. 
PNEC limity expozice 

N.A. 
8.2. Kontroly expozice 
Ochrana očí: 

Není potřeba pro běžné použití. Každopádně postupujte v souladu s dobrými pracovními 
postupy. 

Ochrana pokožky:  
Pro normální použití není třeba přijímat žádná zvláštní opatření. 

Ochrana rukou: 
Není potřeba pro běžné použití. 

Ochrana dýchacích cest: 
Není potřeba pro běžné použití. 

Tepelná nebezpečí:  
Žádná:  

Regulace vlivu na životní prostředí: 
Není 

Příslušné technické kontroly: 
Žádné 

  
  

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
  9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
  

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznámky: 

Vzhled a barva: Kapalina - - 

Zápach: 
Podle zápachu 
výtažku - - 

  
 

    

Prahová hodnota zápachu: N.A. - - 

PH: N.A. - - 

Bod tání/mrazu: N.A. - - 

 
      

Počáteční bod varu a N.A. - - 
destilační rozmezí:       

Bod vzplanutí: Netýká se - - 
  ° C     

Rychlost vypařování: N.A. - - 

Hořlavost tuhých/plynných 
látek: N.A. - - 

Horní/spodní hořlavost N.A. - - 
nebo výbušné limity:       

Tlak par: N.A. - - 

Hustota par: N.A. - - 

Relativní hustota: 1 kg/l - - 

Rozpustnost ve vodě: úplná - - 

Rozpustnost v oleji: žádná - - 

Partiční koeficient (n- N.A. - - 
oktanol/voda):       

Teplota samovznícení: N.A. - - 

Teplota N.A. - - 
rozkladu:       

Viskozita: N.A. - - 

Výbušné vlastnosti: N.A. - - 

Oxidační vlastnosti: N.A. - - 



9.2. Další informace       
        

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznámky: 

Kinematická viskozita: 1,4 <kv <= - - 

  
2,05 mm2/s 
(při     

  40°C)     

Mísitelnost: N.A. - - 

Rozpustnost tuku: N.A. - - 

Vodivost: N.A. - - 

Příslušné vlastnosti N.A. - - 
skupin látek       

  

  

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita 

Za normálních podmínek stabilní  
10.2. Chemická stabilita 

Za normálních podmínek stabilní  
10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Žádná  
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Za normálních podmínek stabilní. 
10.5. Nekompatibilní materiály 

Žádný konkrétní materiál. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Žádné. 

  

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1. Informace o toxikologických účincích  
Toxikologické informace o směsi: 

N.A.  
Toxikologické informace o hlavních látkách přítomných ve směsi: 

Propan-2-ol; Izopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0 
a) akutní toxicita: 

Test: LD50 - cesta: orální - druh: potkan> 5840 mg / kg 
Test: LD50 - cesta: pokožkou - druh: králík> 2000 mg / kg 

Ethanol; Etylalkohol - CAS: 64-17-5  
LD50 (KRÁLÍK) ORÁLNÍ: 6300 MG / KG 
LD50 (POTKAN) ORÁLNÍ JEDNORÁZOVÁ DÁVKA: 7060 MG/KG 

  

  
Pokud není uvedeno jinak, informace požadované v nařízení (EU) 2015/830 uvedené níže musí 
být považovány za N.A.:  

a) Akutní toxicita; 
b) Poleptání/podráždění pokožky; 
c) Vážné poškození/podráždění očí; 
d) Respirační nebo kožní senzibilizace; 
e) Mutagenita zárodečných buněk; 

           f) Karcinogenita; 
g) Reprodukční toxicita; 
h) STOT - jednorázová expozice; 
I) STOT opakovaná expozice; 
j)  Nebezpečí vdechnutí. 

   

ODDÍL 12: Ekologické informace  

12.1. Toxicita 



Je třeba uplatnit dobré pracovní postupy, aby nedošlo k uvolňování produktu do 
životního prostředí. Propan-2-ol; Izopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0 a) 
Akutní toxicita pro vodní prostředí:  

Konečný bod: EC50 - Druh: Dafnie> 100 mg / l - Doba trvání h: 48 
Konečný bod: EC50 - Druh: řasy> 100 mg / l - Doba trvání h: 72  
Konečný bod: EC50 - Druh: Ryby> 100 mg / l - Doba trvání h: 48 

12.2. Vytrvalost a rozložitelnost  
Žádná 
N.A.  

12.3. Bioakumulační potenciál 
N.A. 

12.4. Mobilita v půdě 
N.A. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB  
VPvB Látky: Žádné - PBT Látky: Žádné  

12.6. Další nepříznivé účinky 
Žádné 

  

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci  
13.1. Metody zpracování odpadu  

Pokud je to možné, provádějte regeneraci. Dodržujte místní a národní předpisy, které 
jsou aktuálně v platnosti. 

   

ODDÍL 14: Informace o přepravě  

14.1. Číslo OSN   
  Produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dopravních předpisů. 
14.2. Správný název OSN pro přepravu   
  N.A.   
14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:   
  Třída ADR: Materiál není nebezpečný 
  Třída IATA: Materiál není nebezpečný 
  Třída IMDG: Materiál není nebezpečný 
  N.A.   
14.4. Obalová skupina   
  N.A.   
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí   
  Látka znečišťující moře: Ne 
  N.A.   
14.6. Zvláštní opatření pro uživatele   
  N.A.   
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II Marpolu a pravidel IBC 
  Ne   

   

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
  
15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro látku nebo směs 

Směr. 98/24/ES (Rizika související s chemickými faktory při práci)  
Směr. 2000/39 / EC (Limitní hodnoty expozice na pracovišti) 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)  
Nařízení (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) č. 758/2013 
Nařízení (EU) 2015/830 
Nařízení (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Nařízení (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Nařízení (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Nařízení (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Nařízení (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)  

Omezení týkající se produktu nebo látek obsažených v souladu s přílohou XVII nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) a následnými úpravami:  

Žádné 



V případě potřeby postupujte podle následujících předpisů:  
Směrnice 82/501/EHS ("Činnosti spojené s rizikem závažných havárií") a 
následné dodatky. 
Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty). 
1999/13/ES (směrnice VOC) 

  
Ustanovení týkající se směrnice EU 2012/18 (Seveso III): 

N.A. 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Ne 

  

ODDÍL 16: Další informace 
Znění vět uvedených v bodě 3: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a výpary. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H315 Způsobuje podráždění pokožky. 
H290 Může být korozivní vůči kovům.  
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H314 Způsobuje těžké poleptání pokožky a poškození očí. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Tento dokument připravila kompetentní osoba, která absolvovala odpovídající školení. 
Hlavní bibliografické zdroje:  

ECDIN – Síť informací a dat o chemických látkách s ohledem na ochranu životního 
prostředí - Společné výzkumné středisko, Komise Evropských společenství  
NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH MATERIÁLŮ SAX - Osmé vydání 
- Van Nostrand Reinold  

Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z našeho stavu znalostí k výše uvedenému 
datu. Týkají se výhradně uvedeného výrobku a nepředstavují žádnou záruku zvláštní kvality.  
Uživatel je povinen zajistit, zda jsou tyto informace vhodné a úplné s ohledem na zamýšlené 
konkrétní použití.  
Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání. 

 
 

ADR: 
CAS:  
CLP: 
DNEL:  
EINECS: 
GefStoffVO:  
GHS:  
IATA: 
IATA-DGR:  
ICAO: 
ICAO-TI:  
IMDG: 
INCI: 
KSt: 
LC50:  
LD50: 
LTE: 
PNEC: 
RID:  
STE: 
STEL: 
STOT: 
TLV: 
TWATLV: 
  
WGK: 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží. 
Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti). 
Klasifikace, označování, balení. 
Odvozená úroveň bez účinků.  
Evropský seznam existujících komerčních chemických látek. 
Nařízení o nebezpečných látkách, Německo. 
Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. 
Mezinárodní asociace letecké dopravy. 
Nařízení o nebezpečném zboží „Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu"(IATA). 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví.  
Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO). 
Mezinárodní námořní zákoník pro nebezpečné zboží. 
Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad. 
Koeficient výbuchu. 
Smrtelná koncentrace pro 50% testované populace.  
Smrtelná dávka pro 50% testované populace. 
Dlouhodobá expozice. 
Předvídaná koncentrace bez účinku.  
Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží vlakem. 
Krátkodobá expozice. 
Limit krátkodobé expozice. 
Toxicita pro specifické cílové orgány. 
Hodnota limitu prahové hodnoty. 
Prahová mezní hodnota pro časově vážený průměr 8 hodin denně. 
(Standard ACGIH).  
Německá třída ohrožení vody. 



 


