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Název výrobku:
D E Z A, a. s.,
Valašské Meziříčí

TOLUEN pro nitraci

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Toluen čistý
Chemický název:
Toluen
Další názvy látky: Methylbenzen, fenylmethan, methylbenzol
Registrační číslo: 01-2119471310-51-0022
Číslo CAS:
108-88-3
Číslo ES (EINECS): 203-625-9
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití

Výroba látky
Distribuce látky
Použití v čistících prostředcích
Použití jako palivo
Použití v nátěrech, v prostředcích na
povrchovou úpravu
Použití pro ropné vrty a výrobní provozy
Použití jako pojivo a uvolňující prostředek
Použití jako laboratorní činidlo
Funkční kapaliny
Výroba a zpracování pryží
Formulace
Použití jako meziprodukt
Použití ve stavebnictví a údržbě
komunikací

Užití pracovníky
v průmyslových
zařízeních
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Užití
profesionály

Užití u
spotřebitelů

X
X
X

X

X
X
X

X

Nejčastější technické funkce této látky:
Meziprodukty, rozpouštědla, laboratorní chemikálie, pohonné hmoty a přísady do paliva
Použití, které nedoporučuje:
Toluen nesmí být uváděn na trh nebo používán jako látka nebo složka přípravku v koncentraci ≥ 0,1%
hmotnosti: v lepidlech,barvách a sprejích určených k prodeji široké veřejnosti.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
DEZA, a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí, PSČ 757 28, Česká republika
: +420 571 691 111
Fax: +420 571 611 546
E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list : r.holikova@deza.cz
j.mervart@deza.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace :
DEZA,a.s.
: +420 571 691 111
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, PSČ 128 08 Praha 2,
: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575
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2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Podle 1272/2008/EC
Flam. Liq. 2
H225
Repr. 2
H361d ***
Asp. Tox. 1
H304
STOT Rep. 2
H373 **
Skin Irrit. 2
H315
STOT Single 3
H336
Plné znění H- vět viz čl. 2.2.

Podle 67/548/EHS
F; R11
Repr.cat.3; R63
Xn; R65
Xn; R48/20
Xi; R38
R67
Plné znění R- vět viz čl. 16.

2.2 Prvky označení
Označení podle 1272/2008/EC
Identifikace výrobku:

Obchodní název: Toluen pro nitraci
Chemický název: Toluen
ES: 203-625-9

Výstražné symboly:

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
Kód
H225
H304
H315
H336
H361d
H373

Text:
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na poškození plodu v těle matky inhalací.
Může způsobit poškození centrálního nervového systému inhalací.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Kód
P202
P210
P260
P280
P301+P310
P331

Text:
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli
jim.
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
Nevdechujte prach páry.
Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

2.3 Další nebezpečnost
Kritéria pro PBT, vPvB: látka nesplňuje kritéria pro PBT, vPvB.
Jiná nebezpečí, která nevyplývají z klasifikace:
Vysoce hořlavá kapalina. V případě požáru nebo havárie dochází ke tvorbě dráždivých a toxických plynů , hrozí
kontaminace půdy, vody a kanalizace.
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3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Látky
Chemická látka: Toluen
Složení z hlediska dalších nebezpečných látek:

Chemický název
Toluen

Číslo CAS
108-88-3

Číslo EC
203-625-9

Obsah v % Klasifikace
Min. 99
Viz.čl. 2.1

Pozn.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
PŘI NADÝCHÁNÍ, VNIKNUTÍ DO OČÍ JE NUTNÁ OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace
z tohoto bezpečnostního listu. Až do příchodu lékaře zajistit fungování životně důležitých funkcí (kontrola
tepu, umělé dýchání, masáž srdce). Při bezvědomí nebo při nebezpečí ztráty vědomí dopravit postiženého k
lékaři ve stabilizované poloze na boku.
Vdechnutí:
Poskytněte postiženému přísun čerstvého vzduchu, zabraňte jeho prochladnutí a okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc. Přesuňte kontaminovaného pacienta (y) z nebezpečné oblasti. Zbavte jej veškerého
kontaminované oblečení a obuvi. Vyhledejte lékařskou pomoc - předložte bezpečnostní list nebo etiketu,
pokud je to možné.
Styk s kůží:
Sundejte veškeré kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě opláchněte postižené místo velkým množstvím
vody a mýdla - pokračujte po dobu nejméně 15 minut. Pokud se objeví příznaky podráždění nebo jiné
příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s okem:
Odstraňte kontaktní čočky. Oči důkladně vyplachujte, nepřetržitě po dobu nejméně 15 minut.
Při vyplachování mějte oči dokořán.Chraňte nezasažené oko.
Pokud se objeví příznaky podráždění nebo jiné příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud přetrvává podráždění oka, bolest, otoky, slzení nebo fotofobie, měl by se pacient nahlásit u
příslušného specialisty.
Požití:
NEVYVOLÁVEJTE zvracení, pokud k němu dojde, předkloňte pacienta aby došlo ke snížení nebezpečí
aspirace. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyplachujte ústa vodou a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje.
Nikdy nepodávejte nic do úst osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechnutí: Narkotické účinky; při vstřebání většího množství poruchy CNS, křeče, bezvědomí, zástava
dechu kardiovaskulární selhání, smrt.
Styk s kůží: odmaštění, vysušení pokožky
Styk s okem: dráždění, bolest, možné poškození rohovky
Požití: nevolnost, zvracení , nebezpečí vdechnutí zvratků, vstřebání
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Pokyny pro lékaře:
Způsobuje podráždění kůže. Toto podráždění může vést k zarudnutí a otoku kůže. Opakovaný styk s
pokožkou může způsobit vysušení a popraskání.
Způsobuje podráždění očí. Toto podráždění může vést k zarudnutí a otoku očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokud dojde k vdechnutí, příznakem je bolest v krku, bolesti
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hlavy, nevolnost, kašel, dušení, sípání, obtížné dýchání, hrudní kongesce, dušnost a může způsobit
dočasnou ochablost centrálního nervového systému (CNS).
V případě požití se nedoporučuje podat Ipecac k vyvolání zvracení.
Zvažte užití černého uhlí jako suspenze, kaše (240ml water/30 g uhlí). Obvyklá dávka: 25 až 100 g u
dospělých.
V nutném případě (a pod odborným lékařským dohledem) by měl být proveden výplach žaludku zajištěn
endotracheální intubací.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Práškový nebo sněhový hasící přístroj, v případě většího požáru těžká pěna na polární kapaliny. Okolní
nádrže a zařízení chladit vodní clonou .
Při velkém požáru: Použijte vodní mlhu nebo pěnu. Nepoužívejte přímý vodní proud.
Při malém požáru: Použijte práškový hasící přístroj,(CO2) hasící přístroj, suchý písek nebo pěnový hasící
přístroj.
Nevhodná hasiva:
Přímý vodní proud.
Je třeba se vyhnout současnému použití pěny a vody na stejném povrchu, voda pěnu likviduje.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Látka hoří za vývoje toxických zplodin. Nebezpečí vzniku výbušných směsí par látky se vzduchem.
Zvláštní nebezpečí při hašení požáru: pára je hustší než vzduch – může dojít k flashbacku ( zpětnému
vzplanutí) i přes značnou vzdálenost.
Při požáru může dojít k výbuchu kontejnerů ( obalů ) - použijte vodní mlhu pro chlazení neotevřených
nádob.
Zabraňte úniku splašek z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků - může vyvolat
nebezpečí výbuchu v kanalizaci či se vznítit na vodní hladině.
Produkty spalování: oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř).
5.3 Pokyny pro hasiče
Používejte schválené přetlakové dýchací přístroje-kromě standardního protipožárního vybavení.
Třída nebezpečnosti (bod vzplanutí): I (ČSN 65 0201)
Teplotní třída:
T1 (ČSN 33 0371)
Skupina výbušnosti:
II A (ČSN 33 0371)

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Při úniku kapalných produktů dochází k riziku vzniku požáru a vytvoření výbušné atmosféry. Uzavřete
místo nehody. Vyhýbejte se přímému kontaktu s uniklým materiálem. Stůjte po větru. Zbylý personál ,
který se nepodílejí na záchranných pracích, držte mimo oblasti úniku. Při řízení pohotovosti, použijte
izolační dýchací přístroj a kompletní protichemický oblek. Pokud to není možné, použijte osobní nouzové
zařízení popsané v § 8. Zajistěte, aby u zařízení nedošlo k jiskření a bylo odpojené od elektrického proudu.
Odstraňte nebo vypněte všechny zdroje vznícení. Unikající cisterny by měl být odvezeny do bezpečných
míst, přičemž je nutné, aby se zabránilo úniku kapaliny tím, že se uzavřou nebo utěsnění místa úniku.
Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách. Je rovněž nutné průběžně měřit koncentraci
látky v prostředí (viz bod 5.3).
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku látky do kanalizace, podzemních a povrchových vod nebo do půdy. Pokud je kapacita
zdroje úniku je velká, vyhlaste okamžitě nouzový poplach.
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Únik do půdy: Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití pokud je to bezpečné. Zabraňte úniku do kanalizace, ,
sklepů nebo uzavřených prostor.
Únik do vody: Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, pokud je to bezpečné.
Pokud při úniku dojde ke kontaminaci řeky, jezera nebo kanalizace informujte příslušné úřady.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Únik do půdy: Odstraňte únik. Malé úniky mohou být zachyceny koncentrací nehořlavého absorpčního
materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu, vapexu) a umístěny do kontejneru pro likvidaci
podle místních / národních předpisů. Při rozsáhlejším úniku látky do vody obsahující rámy nebo překážky,
použijte povrchově působící přípravky k zahuštění rozlitého materiálu. Odstraňte uvízlý materiál sací
hadicí .
Únik do vody: Pokud je bod vzplanutí vyšší než teplota okolí o 10 ° C nebo více, použijte nafukovací
zábranu a odstraňte z povrchu stahováním nebo pomocí vhodného absorbentu, jakmile to podmínky
dovolí. Pokud bod vzplanutí nepřesáhne teplotu okolního vzduchu alespoň o 10 ° C, použijte nafukovací
bariéru na ochranu břehů a nechejte materiál odpařit. Před použitím dispergátorů požádejte o radu
odborníka.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíl 5,8, 13
7.

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Kouření a konzumace jídla a pití, by mělo být zakázáno. Povoleno pouze v dobře větraných prostorách.
Zabraňte všem zdrojům zapálení. Používejte správné spojovací techniky a / nebo uzemnění.
Tento materiál je statickým akumulátorem: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Vyhněte se kontaktu s teplem,zdrojům zapálení a oxidačních činidel.
Nádoby by měly být otevřeny pouze pod výfukovou odsávací kapotou. Nepoužívejte stlačený vzduch pro
plnění, vyprazdňování nebo manipulaci.
Čištění, kontrola a údržba vnitřní struktury skladovacích nádrží musí být provedena pouze řádně
vybaveným a kvalifikovaným personálem v souladu s národními, místní nebo firemní předpisy.
Zacházejte s prázdnými kontejnery opatrně; zbytky par mohou být hořlavé. Na kontejnery netlačte,
nestříhejte na nich, nesvařujte,nepoužívejte pájku, vrtačku, nebo brusku. Vodu použitou k oplachování
likvidujte v souladu s místními a národními předpisy (ČSN 65 0201).
Pára je těžší než vzduch, pozor na akumulaci v jámách a uzavřených prostorách.
Tento produkt bude plavat na vodě a může dojít ke znovuvznícení na vodním povrchu. Zajistěte, aby byly
dodrženy všechny příslušné předpisy týkající se prostředí s nebezpečím výbuchu, manipulací a
skladováním hořlavých výrobků.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Zákaz kouření.
Skladujte v měkkých ocelových nebo nerezových kontejnerech nebo nádobách. Skladujte na určeném,
chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném kontejneru. Kontejnery,
které jsou otevřeny, musí být pečlivě uzavřeny a uchovány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.
Kontejnery uchovávejte těsně uzavřené a řádně označené.
Prostor nad kapalinou, díky výparům může být hořlavý/výbušný, pokud není pokryt inertním plynem.
Skladovací zařízení by mělo být navrženo tak, aby se předešlo znečištění půdy a vody v případě netěsnosti
nebo úniku.
Pevné skladovacích kontejnery, přepravní nádoby a související zařízení musí být patřičně ukotveno a
uzemněno, aby se zabránilo hromadění statického náboje.
7.3

Specifické konečné/specifická konečná použití
Není stanoveno.
Případné další upřesňující informace k určeným použitím viz ES v Příloze 1 B.
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry
Česká republika (nařízení vlády č.361/2007 Sb):
Název
PEL
[mg.m-3]
Toluen
200
PEL
NPK-P

NPK-P
[mg.m-3]
500

přípustný expoziční limit chemické látky v ovzduší
nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší

Evropská unie (směrnice 2006/15/ES):
Název
TWA (8hodinový limit)
[mg.m-3]
[ppm]
Toluen
192
50

STEL (krátkodobý limit)
[mg.m-3]
[ppm]
384
100

TWA : měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin jako časově vážený průměr
STEL : limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut
Doporučená metoda pro stanovení koncentrace v pracovním ovzduší: spektrofotometrie, detekční trubice

Národní hodnoty expozičních limitů:
Pro národní hodnoty expozičních limitů viz např.
http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx (viz plné znění v oddíle 16)
Dodržování platných vnitrostátních právních předpisů je v kompetenci uživatele.
Data převzata z registrační dokumentace:
DNEL pro pracovníky:
Expoziční vzor
Akutní - systémové účinky
Akutní - lokální účinky
Dlouhodobé - systémové účinky
Dlouhodobé - systémové účinky
Dlouhodobé – lokání účinky
DNEL pro širokou veřejnost:
Expoziční vzor
Akutní - systémové účinky
Akutní - lokální účinky
Dlouhodobé - systémové účinky

Způsob
Inhalace
Inhalace
Dermálně
Inhalace
Inhalace

Způsob
Inhalace
Inhalace
Dermálně

Dlouhodobé - systémové účinky
Dlouhodobé - systémové účinky

Inhalace
Orálně

Dlouhodobé – lokání účinky

Inhalace

DNEL
384 mg/m³
384 mg/m³
384 mg/ na kg tělesné
hmotnosti /den
192 mg/m³
192 mg/m³

DNEL
226 mg/m³
226 mg/m³
226 mg/ na kg tělesné
hmotnosti /den
56.5 mg/m³
8.13 mg/ na kg tělesné
hmotnosti /den
56.5 mg/m³

PNEC
PNEC voda (sladkovodní / mořská voda / přerušovaně uvolňováno): 0.68 mg/L
PNEC sediment (sladkovodní / mořská voda): 16.39 mg/ na kg suché hmotnosti sedimentu
PNEC STP: 13.61 mg/L
PNEC půda: 2.89 mg/na kg suché hmotnosti půdy
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Omezování expozice
Pro informace týkajících se expozice, RMM a OC k použitím, viz příslušné Expoziční scénáře v Příloze
1 BL.
Kolektivní ochranná opatření
Celkové a místní větrání, účinné odsávání, automatizace, hermetizace.
Individuální ochranná opatření
Zaměstnanci musí mít k dispozici osobní ochranné prostředky (OOP) pro ochranu očí, rukou a pokožky,
které odpovídají charakteru vykonávaných činností. Tam, kde není možno technickými prostředky zajistit
dodržení expozičních limitů stanovených pro pracovní prostředí nebo zajistit, aby vlivem expozice
dýchacími cestami nedošlo k ohrožení zdraví lidí, musí být vybaveni i vhodnou ochranou dýchacích cest.
Při nepřetržitém používání těchto prostředků při trvalé práci je nutno zařadit bezpečnostní přestávky, pokud
to charakter OOP vyžaduje. Všechny OOP je třeba stále udržovat v použitelném stavu a poškozené nebo
znečištěné ihned vyměňovat.
DOPORUČENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP) :
• Ochrana dýchacích cest: Tam, kde je nebezpečí expozice: povolit přístup pouze oprávněným osobám,
poskytnout speciální trénink operátorům k minimalizaci expozice. Nutno dbát na osobní ochranu, aby
nedošlo ke kontaminaci. Používat vhodnou ochranou dýchacích cest:
Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem proti organickým parám, při
vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích je nutný izolační dýchací přístroj
• Ochrana očí: bezpečnostní štít nebo ochranné brýle
• Ochrana rukou: ochranné rukavice – protichemické

materiál
rukavic
Běžná pracovní činnost (možnost kontaktu
při obsluze , příp. potřísnění při úniku)

Fluoroelastomer

tloušťka
vrstvy
0,5 – 0,65 mm

doba
průniku
480 min.

• Ochrana kůže: ochranný gumový oděv a pracovní obuv, nechráněnou pokožku před prací ošetřit
ochranným krémem
•
•

Další doporučení: výplach očí, sprchování
Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít
a nekouřit ! Po práci a před jídlem či pitím důkladně umýt ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem,
případně ošetřit vhodným reparačním krémem.

Omezování expozice životního prostředí
Postupovat v souladu s platnými právní předpisy pro ochranu ovzduší a vod.
Podrobnější informace viz Příloha I – Expoziční scénář pro určená použití.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Data převzata z registrační dokumentace
Vlastnosti
Výsledky
Vzhled/skupenství při 20°C a 1013 hPa Tekutina
Barva: údaje nejsou hlášeny
Zápach/vůně: jako benzen
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Vlastnosti
Bod tání/tuhnutí
Bod varu
Relativní hustota
Tlak páry
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
Bod vzplanutí
Teplota samovznícení
Viskozita
Hořlavost

Datum 1.vydání BL:
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Výsledky
-95˚C(178 K při 1013 hPa)
110,6˚C (384 K při 1013 hPa)
0,866 g/cm³ při 20˚C
3089 Pa při 20°C (294 K)
573-587 mg/l při 25˚C
2,73

Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti

4,4˚C (277,6 K při 1013 hPa)
480˚C (753 K při 1013 hPa)
0,56 mPa s při 25˚C
Vysoce hořlavý podle ES směrnice 67/548/EHS. Kategorie 2 pro
hořlavost (bod vzplanutí <23 ° C a bod varu> 35 ° C) na základě
nařízení CLP
Ne
Nejsou stanoveny. Látka je vysoce hořlavá.

9.2 Other information
Vlastnosti
Výsledky
Horní/ dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo - horní mez výbušnosti: 222,5 ml/m³/150°C
výbušnosti
- dolní mez výbušnosti : 51,5 ml/m³/150°C
(metoda EN 26184-2 ; VVUU Acreditt. Test. Lab.)
Rychlost odpařování
Není stanovena.
Hustota páry
3,2 (vzduch =1) (liter. zdroj)
Rozpustnost ve vodě (při 20°C)
Low: 0,5 g/l)
(liter. zdroj)
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech
Mísitelný s etanolem, chloroformem, acetonem,
(při 20° C)
diethyletherem, sirouhlíkem
Teplota rozkladu
Nerozkládá se
Molekulová hmotnost
92,14

10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Prudká reakce se silnými oxidačními činidly.
10.2 Chemická stabilita
Látka je stabilní za normálních chemicko - fyzikálních podmínek.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Silná oxidační činidla
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vysoká teplota, kontakt s otevřeným ohněm, tvorba výbušných směsí par látky se vzduchem
10.5 Neslučitelné materiály
Silná oxidační činidla.
10.6 Nebezpečné rozkladné produkty
Procesy při spalování, tepelný nebo oxidační rozklad látky: formování směsi obsahující plyny (např. CO,
CO), kapaliny, pevné látky a neidentifikovatelné organické látky v ovzduší.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Škodlivý lidskému zdraví, dráždivá látka s omamnými účinky při vdechnutí, požití nebo při styku se sliznicemi,
kdy způsobuje bolesti hlavy, ospalost, závratě, nevolnost a křeče, až komatózní stavy. Látka může být
absorbována kůží. Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic. Možné nebezpečí poškození plodu.
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Data převzata z registrační dokumentace
11.1 Informace o toxikologických účincích
• Akutní toxicita
LD50 (orálně): 5000 mg/na kg tělesné hmotnosti
LD50 (dermálně): 5000 mg/na kg tělesné hmotnosti
diskriminující konc. (vdechování): 188 mg / na m³ vzduchu
Narkotické účinky: při vstřebání většího množství, poruchy CNS, křeče, bezvědomí, zástava dechu
kardiovaskulární selhání, smrt. Nadýchání většího množství může způsobit edém dýchacího traktu.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Subchronická – chronická toxicita: : NOAEL: 625 mg / na kg tělesné hmotnosti / den (orálně); NOAEC:
98 mg / na m³ (inhalačně)
V organismu se nekumuluje. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, nevolnosti, nechutenství, poruchy
koordinace, dermatitidy, odmašťovací účinek, může následovat do sekundárního zánětu.
Senzibilizace: Látka není senzibilizující
• Podráždění / poleptání:
Podráždění kůže / poleptání: dráždivý
Podráždění očí: mírně dráždivý
Podráždění dýchacích cest: není dráždivý
Karcinogenita: Látka není karcinogenní: NOAEC: 4522 mg/m³
Mutagenita: Látka není mutagenní. Genetická toxicita: negativní.
Toxicita pro reprodukci: Látka je zařazena jako toxická pro reprodukci – kategorie 2: Možné nebezpečí
poškození plodu v těle matky skrz inhalaci.
STOT-jednorázová expozice: STOT jednorázově 3- Může způsobit ospalost nebo závratě
STOT-opakovaná expozice: STOT opakovaně 2. Může způsobit poškození centrálního nervového systému
prostřednictvím inhalace
Nebezpečnost při vdechnutí: Toxicita při vdechnutí kategorie 1. Může mít fatální následky při požití a
vniknutí do dýchacích cest. (Látka s nízkou viskozitou. Při aspiraci: plicní edém, edém aspiračního traktu,
může nastat kolaps a smrt.)
Zkušenosti u člověka:. Možné způsoby expozice : zejména při nadýchání a kontaktu s pokožkou.
Při nadýchání : Způsobuje dráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, stav opilosti,
bezvědomí, dychací cesty ve stádiu obrny, křeče.
Při kontaktu s pokožkou: má odmašťovací účinek, může následovat do sekundárního zánětu. Při dlouhé
expozici hrozí dermatitida. Nebezpečí vstřebání pokožkou.
Toxikokinetika, metabolismus, distribuce
U látky se neočekává, že podstoupí hydrolýzu v životním prostředí, v důsledku nedostatku
hydrolyzovatelných funkčních skupin, Toluen je téměř úplně absorbován z gastrointestinálního traktu.
Dermální absorpce z par toluenu není pravděpodobná.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Data převzata z registrační dokumentace
12.1 Toxicita
96 hodin LC50 pro akutní toxicitu u ryb je 5,5mg / l
EC10/LC10 nebo NOEC pro sladkovodní ryby: 1,4 mg / L
EC50/LC50 pro sladkovodní bezobratlé: 3,78 mg / l
EC10/LC10 nebo NOEC pro sladkovodní bezobratlé: 0,74 mg / l
EC50/LC50 pro sladkovodní řasy: 134 mg / l
EC10/LC10 nebo NOEC pro sladkovodní řasy: 10 mg / l
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Ukazatel toxicity
LC50 , 96 hod

Vodní organismus
Ryby

EC50 , 48 hod

Dafnie

EC50 , 48 hod

Řasy

Hodnota (mg/l)
5,4 – 26
6,3-66
11,5
270
125-160

Pozn. (zdroj aj.)
RAR
IUCLID
RAR
IUCLID
IUCLID

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Biodegradace ve vodě: snadno biologicky rozložitelný
Half-Life v atmosféře: DT50 = 2, 59 dnů
Rychlost degradace ve vodě: KSW = 0.0462 d-1
Rychlost degradace v sedimentech: Ksed = 0.0023 d-1
Rychlost degradace v půdě: Ksoil = 0.023 d-1
Rychlost degradace ve vzduchu: Kair = 0.267 d-1
12.3 Bioakumulační potenciál
BCF: 90 (L / kg ww nebo bezrozměrné) pro ryby
12.4 Mobilita v půdě
Vysoká až mírná mobilita v půdách .
U látky lze předpokládat, že má malou schopnost adsorpce (log Ko / v <3).
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Dle dostupných výše uvedených informací látka není PBT.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Možný dopad na čistírny odpadních vod : koncentrace této látky v odpadních vodách před čištěním musí
být v řízeném režimu v souladu s kanalizačním řádem.
Látka může způsobit znečištění všech složek životního prostředí
Produkt je ve smyslu vodního zákona č.254/2001 Sb. považován za závadnou látku a za látku nebezpečnou
dle přílohy č.1 vodního zákona. Zabránit únikům do spodních vod, půdy a kanalizace.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Nakládat v souladu s platnou legislativou pro odpady a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí. Uniklý produkt sanovat dle bodu 6.3, následně předat osobě, oprávněné nakládat
s nebezpečným odpadem. Doporučeným způsobem zneškodnění je materiálové, následně energetické
využití. Pro doplňující informace kontaktovat výrobce.
Doporučené zařazení odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb: 07 01 08*, 07 01 99*, 16 05 08*
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu
Postupovat stejným způsobem jako při likvidaci produktu.
Doporučené zařazení odpadu obalu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb: 15 01 04* (O/N), 15 01 10*
Cisterny používat jen po předchozím vyčištění na pověřených čistících stanicích.
Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady
Viz příslušné expoziční scénáře v příloze I. PNEC STP: 13,61 mg / l
Právní předpisy o odpadech
Česká republika
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně
prováděcích předpisů /např.vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění/
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Evropská unie
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES o odpadech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů, v platném znění
Případné další upřesňující informace k určeným použitím viz ES v příloze.

14. INFORMACE PRO PŘERRAVU

Pozemní
přeprava
ADR/RID

Námořní
přeprava
IMDG

14.1 Číslo OSN
14.2 Příslušný název OSN pro
zásilku
14.3 Třída/ třídy
nebezpečnosti pro přepravu

Letecká
přeprava
ICAO/IATA

Říční přeprava
ADN

1294
TOLUENE
3

3

3

3

14.4 Obalová skupina

II

II

II

II

14.5 Nebezpečnost pro životní
prostředí
14.6 Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele
14.7 Hromadná přeprava
podle přílohy maccording to II
of MARPOL 73/78 a předpisu
IBC
Identifikační č. nebezpečnosti

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

33

Látka znečišťující moře

Ne

Další použitelné údaje

EmS: F-E,S-D

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
Evropské společenství:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 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, v platném
znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.273/2004 /ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování
obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění
Nařízení Rady č.111/2005/ES o prekursorech drog, v platném znění
Směrnice rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES o odpadech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů, v platném znění
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Česká republika:
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
v platném znění včetně prováděcích předpisů, v platném znění.
Vyhláška 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezp. chem.
přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je
omezeno, v platném znění
Zákon 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů , v platném znění
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně
prováděcích předpisů
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
CSR předložena k registraci. Příslušné expoziční scénáře v Příloze 1 BL.

16. DALŠÍ INFORMACE
•

Seznam zkratek
SDS – Safety data sheet ( Bezpečnostní list)
CLP - Classification, labelling and packaging ( Reg. 1272/2008/EC) ( Klasifikace, značení, balení)
DNEL – Derivated no effect level (Odvozená hodnota limitu bez účinku)
PNEC – Predicted no effect concentration (Předvídaná /vypočítaná koncentrace bez účinku)
CNS - Central nervous systém ( Centrální nervový systém)
CSR – Chemical safety report ( Zpráva o chemické bezpečnosti)
ES – Exposition scenario (Expoziční scénář)
RMM – Risk management measure (Opatření k řízení rizik)
OC – Operational condition ( Provozní podmínky)
• Seznam R- vět v plném znění
R11 – Vysoce hořlavý.
R38 – Dráždí kůži.
R48/20 – Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
•

Národní hodnoty expozičních limitů:
http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx
Látka
CAS č.

Austria
Belgium
Canada - Québec
Denmark
European Union
France
Germany (AGS)

plné znění

Toluen
108-88-3
Mezní hodnota – 8 hodin
ppm
50
50
50
25
50
50
50

mg/m³
190
192
188
94
192
192
190

Mezní hodnota - krátkodobá
ppm
100
100
50
100
100
200 (1)

mg/m³
380
384
188
384
384
760 (1)
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Germany (DFG)
Hungary
Italy
Japan
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
USA - NIOSH
USA - OSHA
United Kingdom

TOLUEN pro nitraci
50
50
20
50
50
50
100
200
50

190
190
192
100
191
200
190
150
375
191

200

100
100
200
150 (1)
300
100

760
380

200
384
400
760
384
560 (1)
384

•

Pokyny pro školení
Osoby, které nakládají s produktem, musí být prokazatelně seznámeny s jeho nebezpečnými vlastnostmi,
zásadami ochrany zdraví, životního prostředí před jeho škodlivými účinky a zásadami první předlékařské
pomoci (zákon č.258/2000 Sb., v platném znění).

•

Zdroje údajů použité při sestavování bezpečnostního listu
Databáze: registrační dokumentace( dossier) předloženo ECHA
(RAR draft 2003, ATSDR)

•

Změny provedené při revizi
2008-02-01: Celková úprava dokumentu v souvislosti s nařízením č.1907/2006/ES
Doplnění dat
2009-06-01: Na základě směrnice 2008/58/EC – 30 ATP (67/548/EEC) změna v článku 3 (pozn.), článku
15 – označení (S-věty) . Doplnění obchodního názvu.; kap.14: doplnění ,označení dle ADN.
2010-12-01: klasifikace dle 1272/2008/ES, úprava dokumentu dle nařízení 453/2010/ES, doplnění dat
2012-03-30: změna v čl. 1.2 (doplnění použití Výroba , které zahrnuje i další použití, jako např.
meziprodukt nebo procesní chemikálie/činidlo nebo extrakční činidlo.
Upozornění
Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s platnými předpisy a bude doplňován v souvislosti s registrací
dle nařízení EP a Rady, REACH.
Obsahuje údaje, které jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci. Za dodržování regionálních platných právních
předpisů zodpovídá odběratel.

•

Oddělení vydávající Bezpečnostní list chemické látky:
DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, Oddělení REACH

