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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikátor výrobku: 

Kód označení: 

Látka / směs: 

Olej ACTIV-M 32 

VOACTIVM032 

Směs 

Další názvy: Nejsou uvedeny 

Registrační číslo REACH: Nevztahuje se 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití: Olej pro vzduchový kompresor.  

Určeno pro průmyslové a profesionální použití. 

Nedoporučená použití: Směs lze používat pouze pro určená použití. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Jméno nebo obchodní jméno: Activair s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo: Sadová 189/44, 746 01 Opava 

Česká republika 

Identifikační číslo: 28605837 

Telefon/Fax: +420 595 171 552 

E-mail:  info@activair.cz 

 

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby 

odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: 

DEKRA CZ a.s. 

Bezpečnostní poradenství pro chemické látky  

a směsi 

Místo podnikání nebo sídlo: Tuřanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno 

Česká republika 

Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 

E-mail: chemie@dekra.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)  

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1  Klasifikace látky nebo směsi  
 
Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

 

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 

Nejsou známy. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 

Nejsou známy. 

 

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16. 

 

2.2 Prvky označení 
Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 

Identifikátor výrobku: Olej ACTIV-M 32 

Nebezpečné látky: Neuvádí se 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Neuvádí se 

tel:%2B420595171552
mailto:info@activair.cz


 
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) 

Datum vydání / verze č.: 06. 06. 2017 / 1.0                                                                                        Strana: 2 / 10 

Název výrobku:                         Olej ACTIV-M 32 
 

© DEKRA CZ a.s. 

Signální slovo: Neuvádí se 

Standardní věty o nebezpečnosti: Neuvádí se 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Neuvádí se 

Doplňující informace na štítku: EUH208 Obsahuje N-1-naftylanilin; 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-

ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

fosfatetradekanoát 4-oxid. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.* 

*označení pro směsi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost 

Další údaje viz oddíl 16. 

2.3  Další nebezpečnost 
Směs a ni její složky nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB. 

Vstříknutí pod kůži za vysokého tlaku může způsobit vážné poškození. Nadměrná expozice může vést                           

k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky  
Nevztahuje se. 

 

3.2 Směsi 

Identifikátor látky / registrační 

číslo 

Koncentrace / 

rozmezí 

koncentrace 

(hm. %) 

Indexové číslo 

Číslo CAS 

Číslo ES 

Klasifikace   

podle nařízení (ES) 

č. 1272/2008 

N-1-naftylanilin 

01-2119488704-27 
0,1 - < 1 

- 

 90-30-2 

 201-983-0 

Acute Tox. 4; H302 

Skin Sens. 1; H317 

STOT RE 2; H373 (krev, oral) 

Aquatic Acute 1; H400 (M=1) 

Aquatic Chronic 1; H410 (M=1) 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-

ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-

oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

fosfatetradekanoát 4-oxid 

-  

0,1 - < 1 

- 

83547-95-9 

280-479-2 

Skin Irrit.; 2 H315, 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Chronic 2; H411 

Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Plné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1  Popis první pomoci 
V případě první pomoci se postiženému uvolní těsný oděv a udržuje se v teple a v klidu. Pokud je postižený při 

vědomí, uloží se do stabilizované polohy a okamžitě se přivolá lékařská pomoc. V případě zástavy srdeční 

činnosti se poskytne postiženému masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc. Pokud postižený není při 

vědomí a dýchá, uloží se do stabilizované polohy a přivolá se lékařská pomoc. 

Vdechnutí: Postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Osoby poskytující pomoc musí 

uchránit před kontaktem samy sebe i ostatní. Používejte odpovídající respirační 

ochranu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke 

ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, 

použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst. 

Styk s kůží: Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Dojde-li ke 

vstříknutí materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez 

ohledu na vzhled poranění nebo jeho velikost, postižená osoba musí být okamžitě 

prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční symptomy 

vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok 

během prvních hodin může významně snížit konečný rozsah poranění. 

https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.073.142
https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.073.142
https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.073.142
https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.073.142
https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.073.142
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Styk s okem: Vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody po dobu minimálně 

15 minut. Vyjmout kontaktní čočky při vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění 

očí vyhledat odborného lékaře.  

Požití: Vypláchnout ústa vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Místní nekróza projevující se opožděným začátkem bolesti a poškozením tkáně několik hodin po průniku oleje 

pod kůži.  

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Nepředpokládá se dostupnost zvláštních prostředků pro poskytování okamžité lékařské pomoci na pracovišti. 

Léčit podle symptomů.  

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo oxid 

uhličitý (CO2). 

Nevhodná hasiva: Přímý proud vody (použít pouze na chlazení).  

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečné produkty spalování: aldehydy, produkty nedokonalého spalování, oxidy uhlíku, kouř, výpary, oxidy 

síry. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Evakuujte oblast. Zabraňte, aby se odtok z požárnického zařízení či ředění dostal do vodních toků, kanalizace 

nebo zásob pitné vody. Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také 

přenosný dýchací přístroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu. 

Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí.                   

Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj (EN 137). Zabránit úniku použitých 

hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle příslušných předpisů. 

Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem. Informace pro protipožární ochranu jsou uvedeny v oddíle 5.  

Významná nebezpečí v oddíle Indikace nebezpečí. Viz oddíl 4. Minimální požadavky na osobní ochranné 

prostředky jsou uvedeny v oddíle 8. Další ochranná opatření mohou být nutná v závislosti na konkrétních 

okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovídajících za nouzové situace. 

Pracovní rukavice (přednostně průmyslové rukavice), které poskytují dostatečnou odolnost proti 

chemikáliím. Poznámka: rukavice vyrobené z PVA nejsou odolné proti vodě a nejsou vhodné pro nouzové 

použití. Je-li možný nebo se předpokládá kontakt s horkým produktem, doporučují se žáruvzdorné a tepelně 

izolované rukavice.  

Ochrana dýchacích cest: ochrana dýchacích cest bude nutná pouze ve zvláštních případech, např. tvorba mlhy. 

Podle velikosti úniku a potenciální úrovně expozice lze použít poloobličejový nebo celoobličejový respirátor                

s filtrem na prach/organické páry nebo autonomní dýchací přístroj. Pokud expozici nelze zcela charakterizovat, 

je možná nebo se předpokládá atmosféra s nedostatkem kyslíku, doporučuje se autonomní dýchací přístroj.  

Doporučují se pracovní rukavice odolné proti uhlovodíkům. Rukavice vyrobené z polyvinylacetátu (PVA) 

nejsou odolné proti vodě a nejsou vhodné pro nouzové použití. Pokud jsou možné rozstřiky a kontakt s očima, 

doporučuje se nosit ochranné brýle proti chemikáliím.  

Únik malého množství: obvykle je dostatečný běžný antistatický pracovní oděv. Únik velkého množství: 

doporučuje se celotělový oděv z chemicky odolného, antistatického materiálu. 

Zabránit znečištění oděvu a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, 

znečištěný oděv urychleně vyměnit. Zajistit odvětrání zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se na 

záchranných pracích, vykázat do dostatečné vzdálenosti. 
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6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Co nejrychleji zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizace, podzemních a povrchových vod a půdy, nejlépe 

ohraničením prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí). Zabraňte úniku do vodních toků, 

kanalizace, sklepních a uzavřených prostor. V případě kontaminace řek, jezer nebo kanalizace informovat 

příslušné úřady. 

6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
V případě úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, 

stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, 

Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v souladu s platnou 

legislativou pro odpady. Zbytky dočistit vodou. Zabránit vniknutí kontaminované vody do kanalizace, vodních 

zdrojů a půdy. Odstranění odpadu viz oddíl 13. 

Vniknutí do vodních zdrojů: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Okamžitě obklopte rozlitou látku 

pásy z plovákových desek. Upozorněte další lodě. Odstraňte z hladiny sbíráním nebo pomocí vhodných 

absorpčních látek. Před použitím dispergátorů se obraťte na odborníka, aby vám poskytnul potřebné informace. 

Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může 

nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě 

úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto 

důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Místní předpisy mohou definovat nebo vymezovat 

zásah, který je nutno provést. 

6.4 Odkaz n a jiné oddíly 
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Tento materiál není pro použití ve vzduchových kompresorech určených pro dýchání. Zabraňte malým únikům   

a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí. Materiál může akumulovat statický náboj, který může způsobit 

elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Zajistěte správné propojení a/nebo uzemnění. Propojení a uzemnění nicméně 

nemusejí zamezit nebezpečí akumulace statické elektřiny. Tento materiál je statickým akumulátorem. 

Zamezení úniku do životního prostředí: v závislosti na skladovaném množství produktu nádoby uchovávat 

v záchytných úkapových vanách, nebo na sorpčních rohožích nebo provést jiná opatření k zachycení úniku 

úkapů z nádob. Skladové prostory vybavit záchytnými bezodtokovými jímkami. Poškozené obaly mechanicky 

sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit rozlití nebo únikům do kanalizace, povrchových nebo 

podzemních vod. Zamezit vsáknutí do půdy. Při úniku postupovat podle oddílu 6. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladovat v těsně uzavřených originálních obalech na místech na suchém místě chráněném proti   

povětrnostním vlivům. Chránit před světlem. 

Typ nádoby pro skladování může ovlivnit akumulaci a disipaci statického náboje. Neskladujte v otevřených nebo 

neoznačených nádobách. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály.  

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku. 

Oddíl 1 informuje o zjištěných koncových použitích. K dispozici nejsou žádné průmyslové pokyny či pokyny               

v daném odvětví.  

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky  

8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

Látka CAS 
PEL/NPK-P 

(mg/m3) 
Poznámky 

Faktor přepočtu 

na ppm 

Oleje minerální (aerosol) - 5 / 10 - - 
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Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU  

a 2017/164/EU ve znění pozdějších předpisů: nejsou stanoveny. 

 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních test ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů: nejsou stanoveny 

 

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici pro směs. Uvádí se dostupné hodnoty pro relevantní složky. 

 

N-1-naftylanilin  CAS 90-30-2  Reg. č. 01-2119488704-27 

DNEL: 

pracovníci: inhalačně celkové účinky dlouhodobá expozice 0,18 mg/m3 

  celkové účinky krátkodobá expozice 44 mg/m3 

    místní účinky dlouhodobá expozice není k dispozici 

  dermálně celkové účinky dlouhodobá expozice 0,05 mg/kg tělesné hmot./den 

celkové účinky krátkodobá expozice 6,67 mg/kg tělesné hmot./den 

spotřebitelé: informace nejsou k dispozici  

PNEC: 

sladkovodní prostředí:    0 mg/l 

mořská voda:      0 mg/l 

občasný únik:     0,003 mg/l 

mikroorganismy v čističkách odpadních vod:  100 mg/l 

sladkovodní sedimenty:    0,034 mg/kg suchého sedimentu 

mořské sedimenty:     0,003 mg/kg suchého sedimentu 

půda (zemědělská):     0,007 mg/kg suché půdy 

predátoři (sekundární otrava)   7,173 mg/kg potravy 

 

8.2  Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky.  

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví 

pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnické a fyzické osoby podnikající 

mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat 

pracoviště dle kategorizace prací. 

Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační 

opatření: za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zavádí směrnici 

ES č. 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními. 

Specifická hygienická opatření: Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s 

materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné 

pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti. 

Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, 

koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem 

jsou založeny na jeho běžném použití.    

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle s ochrannými bočnicemi (EN 166). 

Ochrana kůže: Ochrana rukou: 

Ochranné rukavice (EN 374) odolné ropným látkám 

Doporučený materiál: nitril nebo neoprenový kaučuk.  

Jakékoli informace o rukavicích jsou založené na publikované literatuře a údajích 

výrobce rukavic. Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě 

specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech 

propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Zkontrolujte a 
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vyměňte onošené nebo poškozené rukavice.  

Jiná ochrana: 

Běžný pracovní oděv. Vyhnout se kontaktu s kůží. 

Ochrana dýchacích cest: Není nutná, pokud koncentrace par ve vzduchu nepřekročí koncentrační limity. V 

případě překročení použít masku s filtrem A, AX  nebo jiný vhodný typ proti 

organickým plynům a parám. (EN14387+A1) 

Při vysoké koncentraci par používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku 

pracující v režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství 

kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro ohlašování plynu/výparů nebo je-li 

překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít respirátor s 

přívodem kyslíku a s únikovou lahví. 

Tepelné nebezpečí: Není. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Vzhled: Kapalina, barva jantarová 

Zápach: Charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: Údaje nejsou k dispozici. 

pH: Nestanoveno 

Bod tání / bod tuhnutí: Nestanoveno 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  > 316°C [odhadovaný]  

Bod vzplanutí: > 200°C [ASTM D-92] 

Rychlost odpařování: Údaje nejsou k dispozici. 

Hořlavost (pevné látky, plyny): Nestanoveno 

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 

nebo výbušnosti: 

7,0 / 0,9 [odhadovaný] 

Tlak páry: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C [odhadovaný] 

Hustota páry: > 2 při 101 kPa [odhadovaný] 

Relativní hustota: 0.866 g/cm3 

Rozpustnost: Zanedbatelná (voda)  

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: > 3,5 [odhadovaný] 

Teplota samovznícení: Údaje nejsou k dispozici. 

Teplota rozkladu: Údaje nejsou k dispozici. 

Viskozita: 32 mm2/s při 40°C, 5.4 mm2/s při 100 °C [ASTM D 445] 

Výbušné vlastnosti: Žádný 

Oxidační vlastnosti: Žádný 

9.2 Další informace 

Bod tuhnutí: -18 °C (0 °F) [ASTM D97] 

DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346: < 3 % hm 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Za běžných podmínek nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami. 

10.2 Chemická stabilita 
Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní. 

10.3   Možnost nebezpečných reakcí 
Nebezpečné reakce nejsou známy. K nebezpečné polymeraci nedochází. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
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Zahřátí na vysokou teplotu, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm. 

10.5 Neslučitelné materiály 
Silná oxidační činidla.  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Za normálních podmínek žádné, Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

N-1-naftylanilin 

- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): 1625 

- LD50, dermální, potkan nebo králík (mg.kg-1): není k dispozici 

- LC50, inhalační, potkan (m.g.l-1): není k dispozici 

Žíravost/dráždivost pro kůži 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Vážné poškození očí / podráždění očí  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  

Obsahuje složky, které mohou vyvolat alergickou kožní reakci. 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Karcinogenita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro reprodukci 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Nebezpečnost při vdechnutí 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Další informace 

Hluboce rafinovaný základový olej: Při testech na zvířatech se neukázal jako karcinogenní. Vzorek produktu 

vyhověl v testech IP-346, Amesově testu a v dalších screeningových testech. Studie a inhalační expozice 

vykázaly minimální účinky: nespecifickou plicní infiltraci imunitních buněk, ukládání oleje a minimální tvorbu 

granulomů. Při testech na zvířatech se neprojevil jako senzibilizující. 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

12.1 Toxicita 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 

Nepředpokládají se škodlivé účinky na vodní organismy. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Složka základového oleje: předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost. 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Složka základového oleje: má potenciál bioakumulace, avšak metabolismus nebo fyzikální vlivy mohou snižovat 

biokoncentraci, nebo omezovat biologickou dostupnost. 

 12.4 Mobilita v půdě 
Složka základového oleje: produkt má nízkou rozpustnost, plave na hladině a předpokládá se, že bude pronikat z 

vody na zem. Předpokládá se rozložení na úsady a pevné látky obsažené v odpadní vodě.  
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Protukt ani jeho složky nesplňují kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.  

12.6   Jiné nepříznivé účinky 
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé účinky. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování  

13.1 Metody nakládání s odpady 
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. 

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Minimalizujte kontakt s kůží. 

Použité oleje nesměšujte s rozpouštědly, brzdovými kapalinami či chladidly. 

Doporučený kód odpadu: 

Obsah:  13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  

Obaly:   15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

kontaminované 

Odpady z čištění: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: 

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat 

k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. 

Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo spalovat 

ve schváleném zařízení. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny. Spalování nebo skládkování zvážit 

jen v případě, že není možná recyklace.  

Právní předpisy o odpadech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 odpadech a o zrušení některých směrnic  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech  

ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES   

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 

odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Vyhláška č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB.  

ODDÍL 14: Informace pro přepravu  

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). 

14.1 UN Číslo Nepodléhá předpisům 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Nepodléhá předpisům 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  Nepodléhá předpisům 

14.4 Obalová skupina  Nepodléhá předpisům 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  Ne  

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro 

uživatele  
Není známo 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II 

úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
Není známo 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech  

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné. 

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné. 

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (REACH), v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

(CLP), v platném znění 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16: Další informace  

Změny bezpečnostního listu  
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 10. března 2017 

Historie revizí: 

Verze Datum Změny  

1.0 06. 06. 2017 První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve 

znění nařízení Komise (EU) 2015/830, v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům 
M Multiplikační faktor 

CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org) 

ES  číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP 

PBT  látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

vPvB  látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

NPK-P  nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) 

PEL  přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 

LD50  hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 

LC50  hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání 

EC50  koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus  

IC50  polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus 

SVHC  Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy 

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) 

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům) 

Acute Tox. 4  Akutní toxicita, kategorie 4 

Skin Irrit. 2  Dráždivost pro kůži, kategorie 2 

Skin Sens. 1  Senzibilizace kůže, kategorie 1 

STOT RE 2  Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 

Aquatic Acute 1  Nebezpečí pro vodní prostředí, akutně, kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Nebezpečí pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 1 
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Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat  
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále 

zpracován na podkladě originálu bezpečnostního lisu poskytnutého výrobcem směsi ze dne 10. 03. 2017. 

Ke zpracování byly použité údaje z registrační dokumentace (ECHA) pro látky s uvedeným registračním číslem. 

Metody použité při klasifikaci směsi 
Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení 

(ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).  

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých 
v bezpečnostním listu 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H315 Dráždí kůži. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

EUH208 Obsahuje N-1-naftylanilin; 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-

oxa-3,5-dithia-4-fosfatetradekanoát 4-oxid. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 

Pokyny pro školení 
Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 

Prohlášení 
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou DEKRA CZ a.s. je odborným kvalifikovaným materiálem podle 

platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. 

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky 

použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná 

upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního 

a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 

 

 


