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Seminář
Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při
nakládání s chem. látkami
11. 4. 2013 - Praha
Hlavní témata semináře:
 povinnosti bežného podniku v oblasti chemickáých látek a směsí
 povinnosti v oblasti BOZP se zaměřením na chem. látky
 expoziční scénaře použití chem. látek
Termín: 11. 4. 2013 - Praha
Určeno pro:
Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a přípravků se
zaměřením na bezpečnost práce. Určeno výrobce, dovozce, následné uživatele, uživatele i
distributory a další zájemce o tuto problematiku.
Program:









legislativa v oblasti BOZP
povinná dokumentace při práci s CHLS
písemná pravidla pro CHLS, sestavení, vztah k CLP
značení CHLS (náhradní obaly, zařízení...)
školení pracovníků (rozsahy, způsobilosti, intervaly)
bezpečnost práce při nakládání s CHLS
povinnosti uživatelů, následných uživatelů, distributorů CHLS
expoziční scénáře

Lektor: Ing. Hana Krejsová - Výzkumný ústav organických syntéz
Místo konání:
PRAHA: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Datum vydání:
Datum revize:
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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikátor výrobku
Název:

1-Chlorethylcyklohexylkarbonát
Cyklohexyl-2-chlorpropanoát
Identifikační číslo:
CAS: 99464-83-2
Registrační číslo:
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:
Nejsou uvedena.
Nedoporučená použití:
Nejsou uvedena.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel:
Místo podnikání nebo sídlo:
IČO:
Telefon:
Odborně způsobilá osoba:
hana.krejsova@vuos.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě) +420-224919293
+420-224915402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1

Celková klasifikace látky:
Látka je klasifikována jako nebezpečná
Nebezpečné fyzikálně-chemické
Nejsou známy nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti látky, podléhající
vlastnosti:
klasifikaci.
Nebezpečné účinky na zdraví:
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození.
Nebezpečné účinky na životní
Nejsou známy nebezpečné účinky látky na životní prostředí, podléhající
prostředí:
klasifikaci.
Klasifikace látky nebo směsi
Plný text všech klasifikací, standardních vět o nebezpečnosti a R-vět je uveden v oddílu 16.
Klasifikace dle (ES) 1272/2008:
Kódy třídy a kategorie
Skin Sens. 2
nebezpečnosti
Muta. 2
Kódy standardních vět
H317
o nebezpečnosti:
H341
Klasifikace dle 67/548/EHS:
Klasifikace
Muta. Cat. 3
R-věty

2.2

R43-68

Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo:
Standardní věty o nebezpečnosti:
Pokyny pro bezpečné zacházení:

Varování
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H341 Podezření na genetické poškození.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a
neporozuměli jim.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a
mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
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Další nebezpečnost
Není známa.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1

Látky
Identifikátor hlavní složky Název
1-Chlorethylcyklohexylkarbonát
Identifikační číslo
Obsah
Indexové číslo
607-667-00-2
Identifikace nečistot
Název
přispívajících ke
Identifikační číslo
Obsah
Indexové číslo
klasifikaci
-

CAS číslo
99464-83-2

ES číslo
444-950-8

CAS číslo
-

ES číslo
-

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1

4.2
4.3

Popis první pomoci
Seznámit se s bezpečnostním listem, případně ho ukázat lékaři.
Při nadýchání:
Zajistit dostatek čerstvého vzduchu, při dýchacích potížích vyhledat lékaře. Poskytnout umělé
dýchání. Při obtížném dýchání poskytnout kyslík.
Při styku s kůží:
Svléknout kontaminovaný oděv, opláchnout potřísněnou kůži proudem vody a mýdla. Ve
vážnějších případech vyhledat lékaře.
Při zasažení očí:
Vypláchnout dostatečným množstvím vlažné vody (cca 15 min.) při otevřených očních víčkách
a ihned vyhledat lékaře.
Při požití:
Vypláchnout ústa čistou vodou. Podat 2-3 šálky vody, nevyvolávat zvracení. Vyhledat
lékařskou pomoc.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou uvedeny.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Do příchodu lékaře provádět symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1

5.2
5.3

Hasiva
Vhodná hasiva:
Vodní mlha, oxid uhličitý, chemický prášek, vhodná pěna.
Nevhodná hasiva: Přizpůsobit látkám v okolí.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při hoření mohou vznikat nebezpečné plyny a výpary, oxidy uhlíku, chlorovodík.
Pokyny pro hasiče
Běžný ochranný oděv pro hasiče, izolační dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1

6.2
6.3

6.4

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používat základní ochranné pomůcky (oddíl 8). Vyhnout se kontaktu s kůží a očima, zabránit požití. Zabránit
déletrvající nebo prodloužené expozici.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit kontaminaci povrchových a spodních vod.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Rozlitý materiál adsorbovat na vhodný sorpční materiál. Smetený odpad umístit do vhodné nádoby k likvidaci.
Spláchnout zbytky velkým množstvím vody. Prostor vyvětrat.
Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíl 8 a13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1

7.2

Opatření pro bezpečné zacházení
Po práci, před jídlem, pitím a kouřením umýt ruce vodou a mýdlem. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Nedýchat
páry, zabránit požití. Používat osobní ochranné pomůcky.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
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Produkt má být skladován v pevně uzavřených originálních obalech, na chladném suchém místě, odděleně od
poživatin.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Není uvedeno.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky
8.1

8.2

Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: nejsou uvedeny
Název látky (složky): CAS
PEL mg/m3
NPK-P mg/m3
-

Poznámka
-

Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (432/2003 Sb., příloha 2): nejsou uvedeny
DNEL není stanoven
PNEC není stanoven
Omezování expozice
Dostatečné místní větrání pracoviště. Použití předepsaných ochranných pomůcek.
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích cest:
Používat respirátor.
Ochrana očí:
Používat ochranné brýle.
Ochrana rukou:
Používat rukavice (gumové nebo z plastické hmoty).
Ochrana kůže:
Používat vhodný pracovní oděv.
Omezování expozice životního prostředí
Zabránit úniku do životního prostředí, povrchových i podzemních vod a kanalizace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1

9.2

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
čirá bezbarvá kapalina
Zápach:
slabý
Prahová hodnota zápachu:
pH (při 20°C):
data nejsou k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):
data nejsou k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
289.9°C (760 Torr)
Bod vzplanutí:
84°C
Rychlost odpařování
data nejsou k dispozici
Hořlavost:
data nejsou k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): data nejsou k dispozici
dolní mez (% obj.): data nejsou k dispozici
Tlak par:
data nejsou k dispozici
Hustota par:
data nejsou k dispozici
Relativní hustota (voda = 1):
1.13
Rozpustnost:
nerozpustný ve vodě; rozpustný v ethanolu, acetonu
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:
data nejsou k dispozici
Teplota samovznícení:
data nejsou k dispozici
Teplota rozkladu:
data nejsou k dispozici
Viskozita:
data nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti:
data nejsou k dispozici
Oxidační vlastnosti:
data nejsou k dispozici
Další informace
Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1
10.2

Reaktivita
Žádné zvláštní reakce nejsou známy.
Chemická stabilita
Stabilní při normální teplotě a tlaku.
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Možnost nebezpečných reakcí
Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Data nejsou k dispozici.
Neslučitelné materiály
Data nejsou k dispozici.
Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy uhlíku, chlorovodík.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1

Informace o toxikologických účincích
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození.
a) Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
b) Žíravost / dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
c) Vážné poškození očí /podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
e) Mutagenita v zárodečných buňkách
Podezření na genetické poškození.
f) Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
g) Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
i)
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
j)
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Toxicita
Nejsou známy nebezpečné účinky látky na životní prostředí, podléhající klasifikaci.
Ryby
Data nejsou k dispozici.
Řasy
Data nejsou k dispozici.
Dafnie
Data nejsou k dispozici.
Bakterie
Data nejsou k dispozici.
Perzistence a rozložitelnost
Data nejsou k dispozici.
Bioakumulační potenciál
Data nejsou k dispozici.
Mobilita v v půdě
Data nejsou k dispozici.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Data nejsou k dispozici.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou známy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1

Metody nakládání s odpady
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Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:
Zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Zcela vyprázdněné a čisté obaly předat v místě k
recyklaci. Nevyprázdněné obaly likvidovat jako výrobek.
Odpad spálit ve spalovně nebezpečného chemického odpadu vybavené přídavným spalováním a pračkou
plynů.
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Data nejsou k dispozici.
Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace
Data nejsou k dispozici.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Data nejsou k dispozici.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1
14.2

14.3

14.4

Není nebezpečným zbožím pro přepravu.
UN číslo:
Náležitý název UN pro zásilku
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA: Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Pozemní přeprava
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG:
ADR
Klasifikace
Pozemní přeprava
Železniční přeprava RID
ADR
Obalová skupina
Pozemní přeprava
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG:
ADR
Výstražná tabule (Kemler)
Pozemní přeprava
ADR
Bezpečnostní značka
Pozemní přeprava
ADR
Poznámka
Pozemní přeprava
ADR
-

14.5
14.6
14.7

Železniční přeprava RID

Námořní přeprava IMDG:

-

-

Železniční přeprava RID

Námořní přeprava IMDG:

-

Látka znečišťující moře: EmS: -

Nebezpečnost pro životní prostředí
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
-

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Letecká přeprava
ICAO/IATA:
-

Letecká přeprava
ICAO/IATA:
-

Letecká přeprava
ICAO/IATA:
Letecká přeprava
ICAO/IATA:
PAO: CAO: -
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Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném
znění a prováděcí předpisy k tomuto zákonu
Zákon 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění
§ 44a zákona č. 258/2000 Sb. Díl 8 odst. (6); (8); (9) a (10).
Nařízení ES 1907/2006 (REACH)
Nařízení ES 1272/2008, 790/2009 a 286/2011 (CLP)
Posouzení chemické bezpečnosti
ne

ODDÍL 16: Další informace
16.1

a)
b)

c)

d)

e)
f)

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
Klíč nebo legenda ke zkratkám
Skin Sens. 2 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Muta. 2
Podezření na genetické poškození.
DNEL
Derived No Effect Level - dávka, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
PNEC
Predicted No Effect Concentration - předpokládaná koncentrace, bez nepříznivého účinku.
PEL
Přípustný expoziční limit (8 h)
NPK-P
Nejvyšší přípustná koncentrace (okamžitá hodnota)
CLP
Nařízení č. 1272/2008/EC
REACH
Nařízení č. 1907/2006/EC
PBT
Těžko rozložitelné, bioakumulativní a toxické látky.
vPvB
Velmi těžko rozložitelné a velmi bioakumulativní látky.
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Odborné databáze a další předpisy související s chemickou legislativou.
Volně dostupné bezpečnostní listy světových výrobců.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H341
Podezření na genetické poškození.
P202
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P281
Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P308+P313
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
R43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R68
Možné nebezpečí nevratných účinků.
Pokyny pro školení
Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
Další informace
Dle našich vědomostí jsou zde obsažené informace přesné. Všechny materiály mohou nést neznámé
nebezpečí a měly by být používány s opatrností. Přestože je v tomto bezpečnostním listu určité riziko
popsáno, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediné existující riziko.

