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 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  
   
 1.1. Identifikátor produktu  

 Názov produktu: Stlačený vzduch v sprjei -500ml  

 Zložky produktu:   

 Chemický názov: Propán / bután / izobután (Obsah 1,3-butadiénu: <0,1%)  

 CAS čísôpo: 74-98-6 /106-97-8 /75-28-5  

 EINECS-číslo: 200-827-9 /203-448-7 /200-857-2  

 Index: 601-003-00-5 /601-004-00-0 /601-004-0-0  

 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa nedoporučujú  

 Doporučené použitie Údržba.  

 Použitia ktoré sa nedoporučujú: Použitie iné ako uvedené.  

 1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  

 Distribútor: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Globiz Slovensko s.r.o. 

Bartókova 3 , 943 01 Štúrovo 

+421 948 900 452 

objednavka@globiz.sk 

 

 1.4. Núdzové telefónne číslo  

  tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605  

  (Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 

FNsP akad. L. Dérera, 

 

  Limbová 5, 833 05 Bratislava)  

    

   

   

   

 2. Identifikácia nebezpečnosti  
   
 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesy  

 Definícia produktu: Zmes.  

 Na základe smernice 1272/2008/ES: 
Aerosol 1, H222, H229 

 

 Úplný text klasifikácií je uvedený v oddieli 16.  

   

 2.2. Prvky označovania  

 

Symboly na obale/štítku 

 

GHS02 

 

 Upozornenia: Nebezpečenstvo   

    

 Výstražné upozornenia: H222 Mimoriadne horľavý aerosól.  

  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  

    

 Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.  

  P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. 

Nefajčite. 

 

  P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.  

  P303+P361+P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky 

kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. 

 

  P304+P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. 

 

  P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. 

 

  P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 

50 °C/122 °F. 

 

  P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po 

spotrebovaní obsahu. 

 

  P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov..  

  P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  

  P501  Zneškodnite obsah/nádobu do: nebezpečný odpad  
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 Nebezpečné zložky: Propán/bután/izobután.  

   

 2.3. Ďalšie možné riziká   

 Fyzikálne nebezpečenstvá:: Nie sú známe žiadne ďalšie účinky na ľudské zdravie.  

 Nebezpečenstvá pre životné prostredie: Nie sú známe žiadne ďalšie vplyvy na životné prostredie.  

 vPvB látky:  – PBT látky: Nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB..  

   

   

   

 3. Zloženie/informácie o zložkách  
   
 3.1.Látky  

 Neuplatňuje sa.  

   

 3.2. Zmesy  

 Hmotnosé 

percento 

       Zložka CAS-číslo EK-číslo Index Registračné 

číslo 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č 
1272/2008/ES 

 

 100 Propán / bután / izobután 
(Obsah 1,3-butadiénu: 

<0,1%) 

74-98-6 / 
106-97-8 / 

75-28-5 

200-827-9 / 
203-448-7 / 

200-857-2 

601-003-00-5 / 
601-004-00-0 / 

601-004-0-0 

- 
Flam. Gas 1, H220 

Press. Gas (propán-bután) 

 

 Úplný text klasifikácií je uvedený v oddieli 16.  

   

   

   

 4. Opatrenia prvej pomoci  
   
 4.1. Opis opatrení prvej pomoci  

 Po vdýchnutí: Poranená osoba by mala byť odvedená na čerstvý vzduch a mala by mať pokoj. V prípade 

podráždenia dýchacích ciest (kašeľ), ťažkostí s dýchaním, okamžite vyhľadajte lekára. Ak sa 

dýchanie zastavilo, začnite s umelým dýchaním alebo ak sa zastavila funkcia srdca, 

kardiopulmonálna resuscitácia. Podávanie kyslíka môže byť prospešné, ak je podávané 

kvalifikovanou osobou, pokiaľ možno s lekárskou pomocou. 

 

 Po kontakte s kožou: Znečistený odev okamžite vyzlečte. Postihnutá oblasť pokožky by sa mala umyť vlažnou vodou 

a mydlom. Nepokúšajte sa zahriať postihnutú oblasť pokožky na mieste. Neotierajte ani 

nevystavujte suché teplo. Opatrne zastrihnite časť odevu, ktorá priľne k rane. Poškodenú osobu 

voľne prikryte sterilnou handričkou. Vezmite obeť do prvej pomoci alebo do nemocnice rýchlo. 

 

 Po kontakte s očami: Oči by sa mali dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom tečúcej vody najmenej 15 minút (s 

viečkami od seba). Kontaktné šošovky, ak sú, by sa mali odstrániť a je to ľahké. Nepokúšajte sa 

prehriať. Obe oči zakryte sterilnou handričkou a potom ich ukažte lekárovi. 

 

 Po prehltnutí: Produkt sa dostane do fľaše ako aerosól, nie je pravdepodobné prehltnutie. V prípade 

náhodného prehltnutia nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky , akútne aj oneskorené  

 Má dusivý účinok pri vysokých koncentráciách, nedostatok kyslíka má fatálne následky.  

 4.3. Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

 Ak je to možné, predložte svojmu lekárovi kartu bezpečnostných údajov alebo štítok. Neexistuje žiadne špecifické antidotum.  

   

   

   

 5. Protipožiarne opatrenia  
   
 5.1. Hasiace prostriedky  

 Vhodné hasiace prostriedky: Vodný postrek, hasiaci prášok, oxid uhličitý (CO2), pena odolná voči alkoholu.  

 Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný pdúr(vhodné len na chladenie fliaš).  

 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  

 Táto oblasť musí byť evakuovaná. Hasenie požiaru uhaste z bezpečnej vzdialenosti alebo z chráneného miesta. Vyvarujte sa 

vdýchnutiu nebezpečných výparov a toxických produktov rozkladu (prístup z vetra). Najlepším spôsobom, ako uhasiť horľavý 

plyn, je zastaviť únik plynu pred spustením ohňa. V dôsledku aerosólovej formulácie sú veľké úniky z formulácie 

nepravdepodobné. Plyn môže so vzduchom tvoriť výbušnú zmes. Teplo ohňa vo valci môže spôsobiť rýchle zvýšenie tlaku a 

valec môže explodovať. Personál a materiály, ktoré ešte neboli vystavené ohňu, musia byť zabezpečené 

. 

 

 Nebezpečné produkty spalovania: V prípade požiaru sa môžu uvoľňovať toxické plyny: CO, CO2  
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 5.3. Rady pre požiarnikov  

 Ochranné prostriedky: Kompletné protipožiarne vybavenie. 

V prípade požiaru použite nezávislý dýchací prístroj. 

 

   

   

   

 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  

   
 6.1. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  

 Pre pracovníkov mimo 

pohotovosti:  

Pracovníkov mimo pohotovosti treba držať mimo.  

 Pre pohotovostný personál: Neoprávnené osoby je potrebné držať mimo. 

Zdroje zapálenia sa musia odstrániť. 

Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. 

Treba sa vyhýbať kontaktu s kožou a očami. 

Nevdychujte pary / aerosóly produktu. 

Noste kompletné ochranné vybavenie a nezávislý dýchací prístroj. 

 

 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  

 Zabráňte úniku výrobku do kanalizácie a vôd. 

Kvôli malému prevedeniu aerosólu nie je pravdepodobný veľký únik. Ak sa rozliaty materiál (hnacia látka) dostane do 

kanalizačného systému, existuje riziko výbuchu. Musia byť odstránené všetky hlbšie a vzdialenejšie zdroje zapálenia. 

 

 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie  

 Eliminujte únik, ak je to možné vykonať bez nebezpečia. 

Vodným postrekom znížte koncentráciu plynu. 

Uzatvorte oblasť, kým sa plyn nerozptlýli. 

Odpojiť z prúdu je potrebné podľa predpisov. 

Je povolené používať len prístroj bez iskier 

 

 6.4. Odkaz na iné oddiely  

 Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri oddiel 8 

Pre informácie o likvidácii odpadu pozri oddiel 13. 

 

   

   

   

 7. Zaobchádzanie a skladovanie  
   
 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

 Používajte len v dobre vetranej miestnosti! Držte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.Musia byť dodržané pravidlá pre tlakové 

nádoby. Zabráňte vdýchnutiu, kontaktu s pokožkou a očami, požitiu zmesi. Používajte neiskrivý vetrací systém, výbušné 

zariadenie a elektrický systém s vnútornou bezpečnosťou. 

 

 V nádobe je pretlak. Neotvárajte, neudierajte, neprepichujte, nevystavujte teplotám nad 50 ° C, slnečnému žiareniu, sálavému 

teplu ani ho nevhadzujte do ohňa, ani keď je prázdny! Je zakázané striekať na otvorený oheň alebo žeravý povrch. Opätovné 

naplnenie fľaše je zakázené! 

 

 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  

 Podmienky skladovania: Je potrebné zabezpečiť vhodné vetranie. 

Musí sa zabrániť elektrostatickému nabíjaniu. 

Skladujte na suchom dobre vetranom mieste, po 35oC. 

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. 

Uchovávajte mimo dosahu detí a mimo dosahu potravín! 

 

 Nekompatibilné látky: Silné oxidačné činidlá (napr. Chloristany)  

 7.3. Špecifické konečné použitia  

 Viď. oddiel 1.2  

   

   

   

 8. Kontroly expozície/osobná ochrana  
   
 8.1. Kontrolné parametre  
   

 Limity expozície pri práci  

 Zložka CAS-
číslo 

ÁK-hodnota (mg/m3)* CK-hodnota 
(mg/m3)* 

MK-hodnota 
(mg/m3)* 

Iná hodnota  

 Bután 106-97-8 2350 9400 - -  

 * 25/2000. (IX. 30.) Spoločná vyhláška EüM-SzCsM o chemickej bezpečnosti na pracoviskách  
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 DNEL-hodnoty: K dispozícii nie sú žiadne údaje.  

 PNEC-hodnoty: K dispozícii nie sú žiadne údaje.  

   

 8.2. Kontroly expozície  

   

   

 8.2.1. Vhodná technická kontrola  

 Produkt je potrebné skladovať a používať v dobre vetranej miestnosti.  

 8.2.2. Osobné bezpečnostné opatrenia, napríklad osobné ochranné prostriedky 
 

 

 a) Ochrana očí a tváre: Mali by ste nosiť ochranné okuliare / ochranný štít, ak existuje riziko, že zmes príde do 

kontaktu s očami. 

 

 b) Ochrana kože: Ochranné rukavice( na zabránenie omrzlinám) 
Je potrebné nosenie ochranného odevu, ak môže dôjsť k priamemu kontaktu alebo 

postriekaniu. 

 

 c) Ochrana dýchacích ciest: Vyžaduje sa primerané neiskrivé vetranie (všeobecné vetranie, miestne odsávanie). Ak je 

možná expozícia nad limitmi expozície na pracovisku, je potrebné použitie respirátora. 

 

 d) Tepelná ochrana: Nie je známa.  

 Iné opatrenia: Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

Po práci a pred prestávkami si umyte ruky. 

 

 8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície  

 Produkt a jeho odpad nesmú preniknúť do povrchových vôd, pôdy alebo kanalizácie. 

Musia byť splnené miestne, národné a odpadové predpisy. 

 

   

   

   

 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti  
   
 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  

 a) Vonkajšia charakteristika:   

 Skupenstvo: Aerosól.  

 farba: Bezfarebná.  

 b) Zápach: Bez zápachu  

 c) Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii.  

 d) pH: Údaje nie sú k dispozícii  

 e) Teplota topenia / teplota tuhnutia: Údaje nie sú k dispozícii.  

 f) Počiatočný bod varu a destilačný 
rozsah: 

Údaje nie sú k dispozícii.  

 g) bod vzplanutia: Údaje nie sú k dispozícii  

 h) Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú k dispozícii.  

 i) Horľavosť ( tuhá látky, plya) Údaje nie sú k dispozícii.  

 j) Horné / dolné limity horľavosti 
alebo výbušnosti: 

Údaje nie sú k dispozícii.  

 k) Tlak pár: Údaje nie sú k dispozícii  

 l) Hustota pár: Údaje nie sú k dispozícii.  

 m) Relatívna hustota: Údaje nie sú k dispozícii.  

 n) Rozpustnosť  Nerozpustné vo vode  

 o) Rozdeľovací koeficient: Údaje nie sú k dispozícii.  

 p)Teplota samovzplanutia: Údaje nie sú k dispozícii..  

 q) Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii..  

 r) Viskozita: Údaje nie sú k dispozícii..  

 s) Nebezpečnosť výbuchu: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti 

hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres 

állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése 

tilos! 

 

 t) Oxidačné vlastnosti: Údaje nie sú k dispozícii. 

 

 

 

 

 

 9.2. Iné informácie  

 Údaje a chemických a fyzických vlastnostiach látky nie sú k disozícii.  
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 10. Stabilita a reaktivita   
   
 10.1. Reaktivita  

 Nie je známa  

 10.2. Chemická stabilita  

 Pri používaní za normálnych podmienok je výrobok stabilný  

 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií  

 Nie je známa  

 10.4. Podmienky ktorým sa treba vyhnúť  

 Uchovávajte mimo dosahu tepla, zdrojov zapálenia, horúcich povrchov, iskier a otvoreného ohňa.  

 10.5. Nekompatibilné materiály  

 Silné oxidačné činidlá.  

 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

 V prípade požiaru sa môžu uvoľňovať toxické plyny: CO, CO2. 

 

 

   

   

   

 11. Toxikologické informácie  
   
 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch   

 Triedy nebezpečnosti  

 a) Akútna toxicita: Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Palivo LPG a palivo (propán / bután) (zmes): 

Propán:> 80 000 ppm, 4 hodiny 15 minút (inhalácia, potkan) (údaje z literatúry) 

n-bután: 277000 ppm, 4 hodiny (inhalácia, potkan) (údaje z literatúry) 

Izobután: 277000 ppm, 4 hodiny (inhalácia, potkan) (údaje z literatúry) 

 

    

 b) žeravosť/dráždivosť pre 

pokožku: 

Nedráždivé. Existuje riziko omrzliny / popálenia.  

 c) vážne poškodenie 

zraku/podráždenie očí: 

PB pohonná hmota (propán/bután) (zmes): mierna iritácia.  

 d) precitlivelosť dýchacích ciest 

alebo pokožky: 

Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 e) mutagenita zárodočnosť 

buniek: 

Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 f) rakovinotvornosť: Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 g) reprodukčná toxicita: Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 h) STOT jednorázová expozícia Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 i) STOT opakovaná expozícia Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 j) nebezpečnosť pri vdýchnutí: Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 Oneskorené a okamžité účinky a 

tiež chronické účinky pri 

krátkodobej a dlhodobej 

expozícii: 
 

Z dôvodu nedostatku údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

 Informácie o pravdepodobných 

spôsoboch expozície: 

Vdýchnutie, kontakt s pokožkou, kontakt s očami. Požitie je nepravdepodobné.  

   

   

   

 12. Ekologické informácie  
   

 12.1. Toxicita  

 Zabráňte preniknutie látky do odtokov, vodných tokov alebo do pôdy.  

 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť  

 Nie sú k dispozícii údaje.  

 12.3. Bioakumulačný potenciál  

 Nie sú k dispozícii údaje  

 PB pohonná hmota (propán/bután) (zmes):): 

propán: ≤ 2,8 (údaj z literatúry) 

bután: ≤ 2,8 (údaj z literatúry 

izobután: : ≤ 2,8 (údaj z literatúry) 

 

 12.4. Mobilita v pôde  
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 Nie sú k dispozícii údaje.  

 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB  

 Nie sú k dispozícii údaje  

 12.6. Iné nepriaznivé účinky  

 Nie sú k dispozícii údaje.  

   

   

   

 13. Opatrenia pri zneškodnení  
   
 13.1. Metódy spracovania odpadu  

 Zneškodnenie produktu: Zatriedenie nebezpečného odpadu podľa 2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES. 

Nakladanie s odpadom 

podľa zákona č. 67/2010 Z.z. (chemický zákon) a vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z. (Katalóg 

odpadov). 

 

 Zneškodnenie kontaminovaného 

balenia: 

Prázdne nádoby je možné dať do triedeného odpadu alebo odviezť na ďaľšie zpracovanie do 

miest k tomu určených. Prázdne nádoby sa nesmú hádzať do ohňa alebo rezať plameňom. 

Tlakové nádoby je 

potrebné úplne vyprázniť (vrátane hnacieho plynu). Nevypráznené obaly sa pokladajú za 

nebezpečný odpad. 

 

 Kód (EAK,EWC) odpadového 

materiálu: 

15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. 

azbest) vrátane 

prázdnych tlakových nádob (N) 

 

   

   

   

 14. Informácie o doprave  
   
 14.1. UN číslo  
 cestná preprava(ADR) železničná preprava (RID)     
 1950 1950     

 14.2. UN prepravný názov  
 cestná preprava (ADR) železničná preprava (RID)     

 Aerosol, horľavý Aerosol, horľavý     

 14.3. Trieda prepravného nebezpečia  
  cestná preprava (ADR) železničná preprava (RID)    
 Trieda: 2 2    

 Kód triedenia: 5F 5F    

 IATA trieda: 2.1 2.1    
 Kód obmedzenia prepravy 

v tuneli 

(D) (D)    

 Obmedzené množstvo: 1 liter 1 liter    

 14.4. Obalová skupina  
 -  

 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie  
 -  

 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  
 -  

 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC  
 -  

   

   

   

 15. Regulačné informácie  
   
 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia  

 Nebezpečné lákty,zmesy: Smernica 67/548/EHS (o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok)  

  Smernica 99/45/EHS (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov)  

  Smernica 98/24/ES (o ochrane a bezpečnostných rizikách pre zdravie pracovníkov, pri 

kontakte s 

 

  chemickými látkami)  

  Smernica 2000/39/ES (o expozičných limitoch)  

  Kde sa dajú použiť môžu sa objaviť aj nasledujúce predpisy:  

 : Smernica 82/501/EHS (riziko vzniku vážnych nehôd pri niektorých priemyselných  

  činnostiach) v znení neskorších predpisov  



Karta bezpečnostných údajov 
Pripravený v súlade s nariadeniami REACH (ES) č. 1907/2006 a 1272/2008 

Stlačený vzduch v spreji 

 

 

  

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich najlepších vedomostiacha sú určené na zdravotné a bezpečnostné požiadavky 
výrobkuPopis. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nepredstavujú záruku pre konkrétne použitie produktu. Karta 
bezpečnostných údajovneuvoľňujeznalosť a uplatňovanie iných predpisov upravujúcich jej činnosť. 

  Nariadenie 648/2004/ES (o upratovacích a čistiacich prostriedkoch)  

  Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na 

 

  trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)  

    

 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti  

 Dodávateľ nevykonal pre látku / zmes hodnotenie chemickej bezpečnosti.  

   

   

   

 16. Iné informácie  
   
 Zmeny v porovnaní s 

predchádzajúcou verziou karty 

bezpečnostných údajov: 
 

Oddiely  1., 2., 3., 13., 15., 16.   

 Metóda zatriedenia látky: Na základe tried nebezpečnosti komponentov (horľavosť) (princíp interpolácie  

    

 Skratky: ADR:Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. 
CLP: Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (ES) č. 1272/2008 
CAS-číslo: Chemical Abstracts Service číslo 
CMR: Karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 

 

  DNEL: Derived no effect level; úroveň odvodenej expozície ľudí bez účinku 
EK-číslo: EINECS a ELINCS číslo 
EINECS: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok 
ELINCS: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok 

 

  EU: Európska únia 
GHS: Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií 
IATA: Medzinárodná asociácia leteckej dopravy 
ICAO-TI: Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru 
IMDG: Medzinárodné predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru po mori 

 

  Kow: rozdeľovací koeficient oktanol-voda 
LC50: Smrteľná koncentrácia v 50% skúmanej populácie 
LD50: Letálna dávka u 50% populácie v štúdii (stredná letálna dávka) 

 

  OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OEL: : Limity expozície pri práci 

PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický 

RID: Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru 

 

  PNEC(s): Predpovedaná koncentrácia bez účinku; odhadovaný, ale ešte nepriaznivý vplyv na konkrétny 

ekosystém prah 

REACH: : Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií 

výnos  

SCBA: Samostatný dýchací prístroj 

STOT RE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia 

STOT SE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia 

vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny 

 

   
 Relevantné bezpečnostné 

upozornenia: 

H220 Extrémne horľavý plyn.  

  H222 Mimoriadne horľavý aerosól.  
  H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.  

 Triedy nebezpečnosti Aerosol 1: Aeroszolok 1  

  Flam. Gas 1: Horľavý plyn  
  Press. Gas: Plyny pod tlakom   

    

 
   


