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Příloha č. 2 – BEZPEČNOSTNÍ LIST - INOMAXX 

 

 

 1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Inomaxx 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Kyslík 231-956-9 7782-44-7 2,5 % 
O 

R 8 

Oxid uhli čitý 204-696-9 124-38-9 15 %  

Argon 231-147-0 7440-37-1 82,5 %  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma      Stlačený vzduch 

Barva      Bezbarvý plyn 

Pach      Žádný 

Molekulová hmotnost    40,46 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    1,4 (vzduch = 1) těžší než vzduch 

Relativní měrná hmotnost   2,2462 (voda = 1) 

Hustota     0,0017 g⋅cm-3 Poznámka: (jako pára) 

Specifický objem    0,5937 m3⋅kg-1 

Teplota varu     -114 °C 

Rozpustnost ve vodě    Neznámá, ale víme, že má nízkou rozpustnost. 

Stálost      Za normálních podmínek stabilní. 

 

2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace 

Látka ani přípravek nejsou nebezpečné ve smyslu směrnic ES 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

 

Nouzové instrukce 

Vysoce stlačený plyn. 
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Může způsobit rychlé udušení. 

Může být požadován nezávislý dýchací přístroj. 

 

Potenciální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí Koncentrace od 10 % CO2 nebo vyšší mohou způsobit 

bezvědomí nebo smrt. Ve vysokých koncentracích může 

způsobit dušení. Dušení může bez varování způsobit bezvědomí, 

a to tak rychle, že postižený může být neschopný se ochránit. 

 

 

Symptomy Zimnice, pocení porucha vidění, bolesti hlavy, zrychlený pulz, 

dušnost zrychlené dýchání, vystavení se nedostatku kyslíku 

v atmosféře může způsobit následující příznaky: Závrať, slinění, 

nevolnost, zvracení, ztráta vědomí. 

 

3    POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě 

dýchání nebo je dýchání obtížné, provádějte asistovanou 

respiraci. Může být indikováno podávání dodatečného kyslíku. 

Pokud došlo k zástavě srdce, musí být provedena resuscitace 

proškoleným pracovníkem. Při dýchacích potížích dejte 

vdechovat kyslík. 

 

4    OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje. 
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Zvláštní nebezpečí Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle 

vypustit nebo násilně prorazit. Výrobek je nehořlavý a 

nepodporuje hoření. Vzdalte se od nádrže a chlaďte ji vodou 

z bezpečného místa. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. 

 

Ochrana osob Plyn je těžší než vzduch a může se v ohraničených prostorech 

shromažďovat na nebo pod úrovní podlahy. Personál odvelte do 

bezpečí. Noste dýchací přístroj, když vstupujete do oblasti, 

pokud nebyla atmosféra vyzkoušena, zda je bezpečná. Sledování 

hladiny kyslíku. Větrejte prostory. 

 

Ochranu ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody  Větrejte prostory. 

 

Další pokyny Pokud možno zastavte to proudu. Zvyšte odvětrávání v oblasti 

vypuštění a sledujte hladinu kyslíku. Pokud je únik z láhve nebo 

ventilu láhve zavolejte telefonní číslo pohotovosti Air Products. 

Je-li únik v systému uživatele, uzavřete ventily láhve a bezpečně 

odpusťte tlak před započetím opravy. 

 

Technická opatření ke snížení expozice 

 Umožněte přirozené nebo mechanické větrání, které zajistí, že nevznikne atmosféra 

s nedostatkem kyslíku pod 19,5 %. 
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Příloha č. 3 – BEZPEČNOSTNÍ LIST - FEROMAXX 
 
 
1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Feromaxx 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Kyslík 231-956-9 7782-44-7 2,5 % 
O 

R 8 

Oxid uhli čitý 204-696-9 124-38-9 7 %  

Argon 231-147-0 7440-37-1 90,5 %  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma      Stlačený vzduch 

Barva      Bezbarvý plyn 

Pach      Žádný 

Molekulová hmotnost    40,17 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    1,39 (vzduch = 1) těžší než vzduch 

Relativní měrná hmotnost   2,2301 (voda = 1) 

Hustota     0,0017 g⋅cm-3 

Specifický objem    0,5993 m3⋅kg-1 

Teplota varu     -122 °C 

Rozpustnost ve vodě    Neznámá, ale víme, že má nízkou rozpustnost. 

Stabilita     Za normálních podmínek stabilní. 

 

2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace 

Látka ani přípravek nejsou nebezpečné ve smyslu směrnic ES 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

 

Nouzové instrukce 

Vysoce stlačený plyn. 

Může způsobit rychlé udušení. 

Může být požadován nezávislý dýchací přístroj. 
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Potenciální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí  Ve vysokých koncentracích může způsobit dušení. Dušení může 

bez varování způsobit bezvědomí, a to tak rychle, že postižený 

může být neschopný se ochránit. 

 

 

Symptomy Zimnice, pocení porucha vidění, bolesti hlavy, zrychlený pulz, 

dušnost zrychlené dýchání, vystavení se nedostatku kyslíku 

v atmosféře může způsobit následující příznaky: Závrať, slinění, 

nevolnost, zvracení, ztráta vědomí. 

 

3    POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě 

dýchání nebo je dýchání obtížné, provádějte asistovanou 

respiraci. Může být indikováno podávání dodatečného kyslíku. 

Pokud došlo k zástavě srdce, musí být provedena resuscitace 

proškoleným pracovníkem. Při dýchacích potížích dejte 

vdechovat kyslík. 

 

4    OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje. 

Zvláštní nebezpečí Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle 

vypustit nebo násilně prorazit. Výrobek je nehořlavý a 

nepodporuje hoření. Vzdalte se od nádrže a chlaďte ji vodou 

z bezpečného místa. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. 
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Ochrana osob Plyn je těžší než vzduch a může se v ohraničených prostorech 

shromažďovat na nebo pod úrovní podlahy. Personál odvelte do 

bezpečí. Noste dýchací přístroj, když vstupujete do oblasti, 

pokud nebyla atmosféra vyzkoušena, zda je bezpečná. Sledování 

hladiny kyslíku. Větrejte prostory. 

 

Ochranu ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody  Větrejte prostory. 

 

Další pokyny Pokud možno zastavte to proudu. Zvyšte odvětrávání v oblasti 

vypuštění a sledujte hladinu kyslíku. Pokud je únik z láhve nebo 

ventilu láhve zavolejte telefonní číslo pohotovosti Air Products. 

Je-li únik v systému uživatele, uzavřete ventily láhve a bezpečně 

odpusťte tlak před započetím opravy. 

 

Technická opatření ke snížení expozice 

 Umožněte přirozené nebo mechanické větrání, které zajistí, že nevznikne atmosféra 

s nedostatkem kyslíku pod 19,5 %. 
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Příloha č. 4 – BEZPEČNOSTNÍ LIST – ARGON 
 
 
1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Argon 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Argon 231-147-0 7440-37-1 100 %  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma      Stlačený vzduch 

Barva      Bezbarvý plyn 

Pach      Bez varovného zápachu 

Molekulová hmotnost    39,95 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    1,379 (vzduch = 1) těžší než vzduch 

Hustota     0,0017 g⋅cm-3 

Specifický objem    0,6043 m3⋅kg-1 

Teplota varu     -185,8 °C 

Kritická teplota    - 122,4 °C 

Teplota tání     -189,3 °C 

Rozpustnost ve vodě    0,061 g⋅l-1 

Stálost      Za normálních podmínek stabilní. 

 

2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace 

Látka ani přípravek nejsou nebezpečné ve smyslu směrnic ES 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

 

Nouzové instrukce 

Vysoce stlačený plyn. 

Může způsobit rychlé udušení. 

Může být požadován nezávislý dýchací přístroj. 
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Potenciální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí  Ve vysokých koncentracích může způsobit dušení. Dušení může 

bez varování způsobit bezvědomí, a to tak rychle, že postižený 

může být neschopný se ochránit. 

 

 

Symptomy Závrať, slinění, nevolnost, zvracení, ztráta vědomí. 

 

3    POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě 

dýchání nebo je dýchání obtížné, provádějte asistovanou 

respiraci. Může být indikováno podávání dodatečného kyslíku. 

Pokud došlo k zástavě srdce, musí být provedena resuscitace 

proškoleným pracovníkem. Při dýchacích potížích dejte 

vdechovat kyslík. 

 

4    OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje. 

Zvláštní nebezpečí Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle 

vypustit nebo násilně prorazit. Výrobek je nehořlavý a 

nepodporuje hoření. Vzdalte se od nádrže a chlaďte ji vodou 

z bezpečného místa. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody. 

 

Ochrana osob Plyn je těžší než vzduch a může se v ohraničených prostorech 

shromažďovat na nebo pod úrovní podlahy. Personál odvelte do 
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bezpečí. Noste dýchací přístroj, když vstupujete do oblasti, 

pokud nebyla atmosféra vyzkoušena, zda je bezpečná. Sledování 

hladiny kyslíku. Větrejte prostory. 

 

Ochranu ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody  Větrejte prostory. 

 

Další pokyny Pokud možno zastavte to proudu. Zvyšte odvětrávání v oblasti 

vypuštění a sledujte hladinu kyslíku. Pokud je únik z láhve nebo 

ventilu láhve zavolejte telefonní číslo pohotovosti Air Products. 

Je-li únik v systému uživatele, uzavřete ventily láhve a bezpečně 

odpusťte tlak před započetím opravy. 

 

Technická opatření ke snížení expozice 

 Umožněte přirozené nebo mechanické větrání, které zajistí, že nevznikne atmosféra 

s nedostatkem kyslíku pod 19,5 %. 
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Příloha č. 5 - BEZPEČNOSTNÍ LIST - KYSLÍK 
 
 
1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Kyslík 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Kyslík 231-956-9 7782-44-7 100 % 
O 

R 8 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma      Stlačený vzduch 

Barva      Bezbarvý plyn 

Pach      Bez varovného zápachu 

Molekulová hmotnost    32 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    1,1 (vzduch = 1) těžší než vzduch 

Relativní měrná hmotnost   1,1 (voda = 1) 

Tenze par     nepoužitelné 

Hustota     0,0013 g⋅cm-3 

Specifický objem    0,7540 m-3⋅kg-1 

Teplota varu     -183 °C 

Kritická teplota    -118 °C 

Teplota tání     -219 °C 

Rozpustnost ve vodě    0,0039 g⋅l-1 

Stálost      Za normálních podmínek stabilní. 

Materiály, s kterými nesmí přijít do styku. Hořlavé materiály. 

      Organické materiály. 

      Vyhýbat se oleji, tuku.  

 

2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace 

O okysličující látka 

R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 
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Nouzové instrukce 

Vysoce stlačený oxidační plyn. 

Mocně urychluje spalování. 

Vyhněte se oleji, tuku a všem ostatním hořlavým materiálům. 

Může prudce reagovat s hořlavými materiály. 

  

Potenciální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí  Vdechování kyslíku o koncentraci 75 % nebo více 

v atmosférickém tlaku po více než několik hodin může způsobit 

ucpání nosu, kašel, bolest na hrudi a obtíže s dýcháním. 

Vdechování čistého kyslíku pod tlakem může způsobit 

poškození plic a dále dopad na centrální nervovou soustavu. 

  Je-li kyslík podáván osobám s chronickou obstrukční plicní 

chorobou, zvýšení koncentrace kyslíku v krvi sníží jejich 

dýchání a zvýší koncentraci CO2 až k nebezpečné hranici. 

  

3    POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Při závažném vystavení vlivu konzultujte s lékařem. Přeneste na 

čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě dýchání nebo je dýchání 

obtížné, provádějte asistovanou respiraci. Může být indikováno 

podávání dostatečného kyslíku. Pokud došlo k zástavě srdce, 

musí být provedena resuscitace školeným pracovníkem. 

 

4    OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje. 

 



Bc. Pavlína Hrouzová  
Návrh metodiky řešení BOZP ve svařovně SKOL s. r. o. 

Zvláštní nebezpečí Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle 

vypustit nebo násilně prorazit. Oxidant. Podporuje hoření. Může 

prudce reagovat s hořlavými materiály. Některé látky nehořlavé 

se vzduchem mohou hořet v přítomnosti oxidantu. Vzdalte se od 

nádrže a chlaďte ji vodou z bezpečného místa. Chlaďte okolí 

láhve sprchováním velkým množstvím vody, dokud oheň 

nedohoří. Pokud možno zastavte tok produktu. 

 

Další údaje Některé materiály nehořlavé na vzduchu budou hořet 

v atmosféře obohacené kyslíkem. V atmosférách bohatých na 

kyslík může nehořlavý oděv hořet a pozbýt své ochranné 

funkce. 

 

5    OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 

Ochrana osob Oděv vystavený vysokým koncentracím může zadržet kyslík po 

dobu 30 minut či déle a stát se tak potenciálním nebezpečím 

požáru. Nepřibližujte se ke zdrojům vznícení. Personál odvelte 

do bezpečí. Noste dýchací přístroj, když vstupujete do oblasti, 

pokud nebyla atmosféra vyzkoušena, zda je bezpečná. Větrejte 

prostory. 

 

Ochranu ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody  Větrejte prostory. 

 

Další pokyny Pokud možno zastavte to proudu. Zvyšte odvětrávání v oblasti 

vypuštění a sledujte hladinu kyslíku. Pokud je únik z láhve nebo 

ventilu láhve zavolejte telefonní číslo pohotovosti Air Products. 

Je-li únik v systému uživatele, uzavřete ventily láhve a bezpečně 

odpusťte tlak před započetím opravy. 
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Příloha č. 6 - BEZPEČNOSTNÍ LIST - ACETYLEN 

 

1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Acetylen 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Acetylen 200-816-9 74-86-2 100 % 
F+ 

R 5; R 6; R 12 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma rozpuštěný plyn 

Barva      bezbarvý plyn 

Pach slabé, při nízkých koncentracích, připomínající 

česnek  

Molekulová hmotnost    26,04 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    0,899 (vzduch = 1) 

Tenze par     44,00 bar (638,14 psia) při 20 °C 

Hustota     0,0011 g⋅cm-3  

Specifický objem    0,9221 m3⋅kg-1  

Teplota varu     -84,1 °C  

Kritická teplota    35,6 °C  

Teplota tání     -80,8 °C 

Teplota vzplanutí    -18 °C 

Teplota samovznícení    325 °C 

Horní hranice hořlavosti   83 % obj. 

Spodní hranice  hořlavosti   2,4 % obj. 

Rozpustnost ve vodě    1,185 g⋅l-1 

Stabilita     Za normálních podmínek stabilní 
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2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace: 

F+ Extrémně hořlavá látka. 

R 5 Zahřívání může způsobit výbuch. 

R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 

R 12 Extrémně hořlavý. 

 

Podmínky, kterých  Se vzduchem nebo oxidačními činidly může utvořit výbušnou 

se vyvarovat   směs. 

 Nevystavujte láhve náhlým nárazům a zdrojům tepla. Horko, 

plameny třeba a jiskry.  

  

 

Nesmí přijít do styku  Za určitých okolností, může acetylen reagovat s mědí, stříbrem a 

rtutí za vzniku acetylidů, což jsou sloučeniny, které se mohou 

chovat jako kyslík. 

Likvidujte tlakovou láhev pouze ve spolupráci s dodavatelem 

plynu, vnitřní porézní materiál může obsahovat azbest. 

 

Nouzové instrukce: 

    Vysoce stlačený plyn. 

    Může způsobit rychlé udušení. 

    Extrémně hořlavý. 

    Společně se vzduchem může vytvářet výbušné směsi. 

Nebezpečí vzplanutí a výbuchu existuje, pokud koncentrace 

směsi se vzduchem přesahuje nejnižší limit hořlavosti (LFL). 

Vysoké koncentrace, jež mohou způsobit rychlé udušení, jsou 

v dosahu hořlavin a nemělo by se tam vstupovat. 

Nevdechujte plyn. 

Může být požadován nezávislý dýchací přístroj. 
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Potencionální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí Může působit jako anestetikum. Při vysokých koncentracích 

může způsobit udušení. Příznaky zahrnují ztrátu pohyblivosti a 

bezvědomí. Oběť si dušení nemusí být vědoma. Dušení může 

bez varování způsobit bezvědomí, a to tak rychle, že postižený 

může být neschopný se ochránit. 

 

Symptomy Vystavení se nedostatku kyslíku v atmosféře může způsobit 

následující příznaky: závrať, sliněné, nevolnost, zvracení, ztráta 

pohyblivosti/vědomí. 

 

3    POKYN  PRO PRVNÍ  POMOC 

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, samo se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

v teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Při dýchacích potížích dejte vdechovat kyslík. Přeneste na 

čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě nebo je dýchání obtížné, 

provádějte asistovanou respiraci. Může být indikováno podávání 

dodatečného kyslíku. Pokud došlo k zástavě srdce, musí být 

provedena resuscitace školeným pracovníkem. Zajistěte 

lékařskou pomoc. 

 

4    OPATŘENÍ  PRO HAŠENÍ  POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje 

 

Zvláštní nebezpečí Při vystavení intenzivnímu teplu nebo ohni lze láhev rychle 

vypustit nebo násilně porazit. Ochlazujte obaly a okolí proudem 

vody. Haste oheň, jen když může být proud vody zastaven. 

Pokud je to možné, vypněte zdroj plynu a nechte oheň, aby sám 
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dohořel. Nehaste unikající plyn, pokud to není nutné, může 

nastat explozivní znovuvznícení. Haste jakýkoliv požár okolo. 

Vzdalte se od nádrže a chlaďte ji vodou u bezpečného místa. 

Sousední láhve ochlazujte stříkáním velkého množství vody, 

dokud oheň sám nezhasne. Pokud dojde k náhodnému uhašení 

plamenů, může nastat explozivní znovuvznícení. Proto by měla 

být přijata vhodná opatření (např. úplná evakuace osob pro 

případ roztržení lahve a ohrožení okolí toxickými výpary a 

fragmenty lahve). 

 

5    OPATŘENÍ  V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO  ÚNIKU 

 

Ochrana osob Personál odvelte do bezpečí. Odstraňte všechny zápalné zdroje. 

Nikdy nevstupujte do ohraničených prostor nebo jiných míst, 

kde je koncentrace hořlavého plynu větší než 10 % spodní 

hranice vznícení. Větrejte prostory. 

  

Ochrana ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Nenechejte vniknout do okolí životního 

prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody Větrejte prostory. Přistupujte k místům s podezřením úniku 

s opatrností. 

 

Další pokyny Zvyšte intenzitu ventilace v místě úniku a monitorujte 

koncentraci. Pokud dojde k úniku v zákaznickém systému, 

zavřete ventil lahve, bezpečně odtlakujte a před zahájením 

opravy propláchněte inertním plynem. 
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Příloha č. 7 - BEZPEČNOSTNÍ LIST – OXID UHLI ČITÝ 

 

1    IDENTIFIKACE LÁTKY  

 
Identifikace látky     Oxid uhli čitý 
 

SLOŽKY EINECS/ ELINCS 
číslo 

CAS číslo Koncentrace 
(objemový podíl) 

Klasifikace 

Oxid uhli čitý 204-696-9 124-38-9 15 %  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma      Stlačený  

Vzhled      Čirá kapalina 

Pach      Žádný 

Molekulová hmotnost    44,01 g⋅mol-1 

Relativní hustota par    1,529 (vzduch = 1) těžší než vzduch 

Relativní měrná hmotnost   2,2462 (voda = 1) 

Kritický tlak     7,386 MPa 

Kritická teplota    31,01 °C 

Stálost      Za normálních podmínek stabilní. 

 

2    IDENTIFIKACE NEBEZPE ČNOSTI 

 

Klasifikace 

Látka ani přípravek nejsou nebezpečné ve smyslu směrnic ES 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

 

Nouzové instrukce 

Hluboko zchlazený kapalný plyn. 

Při vyšších koncentracích působí dusivě. 

Potřísnění kapalným oxidem uhličitým může způsobit omrzliny. 
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Potenciální dopady na zdraví 

 

Vdechnutí  Koncentrace od 10 % CO2 nebo vyšší mohou způsobit 

bezvědomí nebo smrt. Ve vysokých koncentracích může 

způsobit dušení. Dušení může bez varování způsobit bezvědomí, 

a to tak rychle, že postižený může být neschopný se ochránit. 

 

Kontakt s kůží  způsobuje omrzliny. 

 

Symptomy Zimnice, pocení porucha vidění, bolesti hlavy, zrychlený pulz, 

dušnost zrychlené dýchání, vystavení se nedostatku kyslíku 

v atmosféře může způsobit následující příznaky: Závrať, slinění, 

nevolnost, zvracení, ztráta vědomí. 

 

3    POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

 

Všeobecné pokyny Odneste postiženého ze zamořené oblasti, sami se chraňte 

nezávislým dýchacím přístrojem. Udržujte postiženého v klidu a 

teple. Při zástavě dýchání aplikujte umělé dýchání. 

 

Vdechnutí Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě 

dýchání nebo je dýchání obtížné, provádějte asistovanou 

respiraci. Může být indikováno podávání dodatečného kyslíku. 

Pokud došlo k zástavě srdce, musí být provedena resuscitace 

proškoleným pracovníkem. Při dýchacích potížích dejte 

vdechovat kyslík. 

Kontakt s kůží Omrzliny oplachovat nejméně 15 min. vodou, zakrýt sterilní 

rouškou, přivolat lékaře. 

 

4    OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Vhodná hasiva  Mohou být použity všechny známé hasicí přístroje. 
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Zvláštní nebezpečí  Při působení ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. 

 

Ochrana osob Vyklidit prostor. Do prostoru vstupovat pouze s nezávislým 

dýchacím přístrojem, pokud není prokázána nezávadnost 

atmosféry.  

 

Ochranu ŽP Nevyprazdňujte na místo, kde by akumulace této látky mohla 

být nebezpečná. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to 

spojeno s rizikem. 

 

Čistící metody  Větrejte prostory. 
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Příloha č. 8 – VYHODNOCENÍ RIZIK PRO VÝB ĚR A POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROST ŘEDKŮ 

     Rizika fyzikální       Rizika  Rizika  
     Mechanická   Tepelná  Elekt řina Záření Hluk  Chemická  Biologická  
              Aerosoly Kapaliny     
   Pády Údery, 

pořezání, 
náraz, 

rozdrcení 

Bodné, 
řezné 
rány 

škrábance 

Vibrace Uklouznutí Teplo, 
oheň 

Chlad  Neionizující Ionizující  Prach, 
vlákna             

Dýmy Páry Ponoření Postříkání Páry, 
plyny 

Patogenní 
bakterie 

Patogenní 
viry 

Mykotické 
houby 

Nemikrobiální 
biologické 
antigeny 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 Lebka A                      

 Uši B           I           

Hlava Oči C      I   I I            

 Dýchací 

orgány 
D 

           I I I        

 Obličej E      I   I I            

 Celá hlava F         I             

Horní Ruce G  I I I  I I I              

končetiny Paže (části) H                      

Dolní Chodidlo I  I I                   

končetiny Nohy (části) J                      

 Pokožka K      I   I             

Různé Trup/břicho L      I                

 Parenterální 

cesty 
M 

                     

 Celé tělo N                      
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Příloha č. 9 – BAREVNÉ ZNAČENÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ S TECHNICKÝMI PLYNY 

 


