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ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikátor výrobku: Koksárenský plyn 
Další názvy, synonyma: Topné plyny, koksárenské 

Fuel gases, coke oven 
Registra ní íslo: Látka je vyjmuta z registrace podle na ízení . 1907/2006, p íloha V, 

položka 10 

1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití 
Ur ená použití: Palivo (topný plyn) používané v uzav eném systému. 

Pro odborné/pr myslové použití. 
Nedoporu ená použití: Nejsou známy. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: OKK Koksovny, a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo: Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava  
Identifika ní íslo: 47675829 
Telefon: +420 596 292 244 
Fax:  +420 596 133 472 
Jméno nebo obchodní jméno odborn  zp sobilé osoby 
odpov dné za vypracování bezpe nostního listu: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 
 

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ 
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 
E-mail: ekoline@ekoline.cz 

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep etržitá služba)  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti 
2.1  Klasifikace látky nebo sm si  
 

Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 Acute Tox. 3; H331 STOT RE 1; H372 
Carc. 1A; H350 Repr. 1A; H360 Aquatic Acute 1; H400  

Látka je klasifikována jako nebezpe ná ve smyslu na ízení (ES) . 1272/2008 
 

F+; R12 T; R23-48/23 Karc.kat.1; R45 Repr.kat.1; R61 N; R50 
Látka je klasifikována jako nebezpe ná ve smyslu zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  

Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky a ú inky na lidské zdraví a životní prost edí 
Extrémn  ho lavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; p i zah ívání m že vybuchnout. Toxický p i vdechování. 
Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici. M že vyvolat rakovinu. M že poškodit 
reproduk ní schopnost nebo plod v t le matky. Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Plný text všech klasifikací, standardních v t o nebezpe nosti a R-v t je uveden v oddíle 16. 

2.2 Prvky ozna ení 
Identifikátor výrobku: Koksárenský plyn  

Fuel gases, coke oven 
Identifika ní íslo: íslo CAS: 65996-81-8 
Výstražný symbol nebezpe nosti :   

 
Signální slovo: Nebezpe í  
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Standardní v ty o nebezpe nosti: H220 Extrémn  ho lavý plyn. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; p i zah ívání m že vybuchnout. 
H331 Toxický p i vdechování. 
H372 Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované 
expozici 
H350 M že vyvolat rakovinu. 
H360 M že poškodit reproduk ní schopnost nebo plod v t le matky. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Pokyny pro bezpe né zacházení: P210 Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými 
povrchy. – Zákaz kou ení. 
P273 Zabra te uvoln ní do životního prost edí. 
P281 Používejte požadované osobní ochranné prost edky. 
P308+P313 P I expozici nebo podez ení na ni: Vyhledejte léka skou 
pomoc/ošet ení. 
P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpe  zastavit. 
P381 Odstra te všechny zdroje zapálení, m žete-li tak u init bez rizika. 

Dopl ující informace na štítku: -- 

2.3  Další nebezpe nost 
Nepoužívat mimo pr myslové zpracování, m že tvo it výbušnou sm s se vzduchem. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky  
Koksárenský plyn je UVCB látka tvo ená z dalších plyn .  
Hlavní složka: Topné plyny, koksárenské 
Indexové íslo: nestanoveno 

íslo CAS: 65996-81-8 
íslo ES: 266-015-1 

 
Složky, které p ispívají ke klasifikaci 

Identifikátor 
výrobku 

Koncentrace / 
rozmezí 

koncentrace 

Indexové íslo 
íslo CAS 
íslo ES 

Klasifikace 

Oxid uhelnatý  5,0 - 7,0 % obj. 
006-001-00-2 

630-08-0 
211-128-3 

F+; R12 
Repr.kat.1; R61 
T; R23-48/23 

Flam. Gas 1; 
Press. Gas;  
Repr. 1A; 

Acute Tox. 3;  
STOT RE 1; 

H220 
 
H360D 
H331 
H372 

Kyslík  0,2 - 1,0 % obj. 
008-001-00-8 

7782-44-7 
231-956-9 

O; R8 Ox. Gas 1; 
Press. Gas; 

H270 
 

Methan  22,0 - 28,0 % obj. 
601-001-00-4 

74-82-8 
200-812-7 

F+; R12 Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

H220 
 

Vodík  53,0 - 58,0 % obj. 
001-001-00-9 

1333-74-0 
215-605-7 

F+; R12 Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

H220 
 

Ethan  0,5 - 1,7 % obj. 
601-002-00-X 

74-84-0 
200-814-8 

F+; R12 Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

H220 
 

Propan  nestanovuje se 601-003-00-5 
74-98-6 F+; R12 Flam. Gas 1; 

Press. Gas; 
H220 
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200-827-9 

Ethen  1,5 - 3,0 % obj. 
601-010-00-3 

74-85-1 
200-815-3 

F+; R12 
R67 

Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

STOT SE 3; 

H220 
 
H336 

Ethyn   nestanovuje se 
601-015-00-0 

74-86-2 
200-816-9 

R5 
R6 

F+; R12 

Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

H220 
 

Benzen  
0,03 - 0,1 % obj. 

i poruše max. 
0,3 % obj. 

601-020-00-8 
71-43-2 

200-753-7 

F; R11      
Karc.kat.1; R45 
Mut.kat.2; R46   

T; R48/23/24/25  
Xn; R65               

Xi; R36/38 

Flam. Liq. 2;  
Carc.1A;    

 Muta. 1B;   
STOT RE 1;  
Asp. Tox. 1;    
Eye Irrit. 2;   

Skin. Irrit. 2;  

H225 
H350 
H340 
H372 
H304 
H319 
H315 

Sirovodík  
< 0,05 g/m3  
i poruše max. 

 3 g/m3 

016-001-00-4 
7783-06-4 
231-977-3 

F+; R12 
T+; R26 
N; R50 

Flam. Gas 1; 
Press. Gas; 

Acute Tox. 2; 
Aquatic Acute 

1; 

H220 
 
H330 
H400 
EUH006 

Složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpe né 

Oxid uhli itý* 1,5 - 3,5 % obj. 
- 

124-38-9 
204-696-9 

Látka není klasifikována jako nebezpe ná 

Dusík  4,0 – 11,0 % obj. 
- 

7727-37-9 
231-783-9 

Látka není klasifikována jako nebezpe ná  

*pro látku stanoven p ípustný expozi ní limit 

3.2  Sm si 
Produkt je UVCB látka.    

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1  Popis první pomoci 
I expozici nebo podez ení na ni: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.  

Jestliže postižený: 
nedýchá  - je nutné okamžit  provád t um lé dýchání 
zástava srdce  - je nutné okamžit  zahájit nep ímou masáž srdce 
bezv domí  - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku. 
Nikdy nepodávejte nic ústy osob  v bezv domí ! 
 
OSOBY PROVÁD JÍCÍ ZÁCHRANNÉ PRÁCE MUSÍ BÝT VYBAVENY VHODNÝMI DÝCHACÍMI 

ÍSTROJI !  
VDECHNUTÍ: P eneste postiženého na erstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnad ující dýchání. 
Udržujte postiženého v teple a v klidu, v p ípad  pot eby zahajte resuscitaci (um lé dýchání, masáž srdce). VE 
VŠECH P ÍPADECH VYHLEDEJTE / VOLEJTE  URYCHLEN  LÉKA KOU POMOC !!! 
V areálu OKK Koksovny, a.s., kde se nachází potrubní rozvody s koksárenským plynem, se v p ípad  úrazu 
nebo úniku plynu volá záchranná jednotka hasi ského sboru a informuje dispe ink OKK Koksovny, a.s. 

4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky 
Oxid uhelnatý CO Vdechováním: toxický ú inek se projevuje bolestí hlavy, závrat mi, nevolností, otupením 
myšlení, zvracením, k emi, bezv domím, až poruchami dechu a smrtí (otrava oxidem uhelnatým). 
Zkušenosti u lov ka: krevní jed. 
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4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení 
Klinické zkoušky a léka ské sledování opožd ných ú ink  nejsou dostupné. Protilátky a kontraindikace nejsou 
známy.  

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  st ední a t žká p na, hasící prášek, CO2. 
Nevhodná hasiva: nejsou známy. 

5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si 
Extrémn  ho lavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; p i zah ívání m že vybuchnout. 

5.3 Pokyny pro hasi e 
Izolovaný dýchací p ístroj (EN 137), ochranný od v (EN 469), ochranná obuv (EN 659), p ilba (EN 443), 

i požáru evakuujte zasažený prostor.   

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku 

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy 
Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. Izolujte nebezpe nou oblast a zakažte p ístup, v trejte 
uzav ené prostory. Odstra te všechny zdroje zapálení, jisker a statické elekt iny. Zákaz kou ení a manipulace 
s otev eným ohn m ! Používejte osobní ochranné pracovní prost edky viz oddíl 8. 

6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí 
Pokud možno zamezit úniku plynu do životního prost edí. 

6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní 
Zabra te ší ení látky do okolí. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
te se rovn ž ustanoveními oddíl  8 a 13 tohoto bezpe nostního listu. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení 
i manipulaci s látkou platí „Zákaz kou ení a manipulace s otev eným ohn m !“. Odstra te všechny zdroje 

zapálení a statické elekt iny. V uzav ených prostorách musí být zajišt no nucené odv trávání. 
Nakládání s látkou provád t podle písemných pravidel o bezpe nosti, ochran  zdraví lov ka a ochran  
životního prost edí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Kontaminovaný pracovní od v m že být 
znovu použit po d kladném vy išt ní. Po skon ení práce si d kladn  umýt ruce a obli ej vodou a mýdlem. 

i práci nejíst, nepít, nekou it. 

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí 
Dodává se potrubním rozvodem. P i manipulaci dodržovat platné bezpe nostní pokyny pro práci s plynem. 

7.3 Specifické kone né / specifická kone ná použití 
Používá se v míst  výroby jako topný plyn, resp.palivo pro výrobu tepelné energie. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost edky  

8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek jsou stanoveny v na ízení vlády . 361/2007 Sb.  

Látka CAS PEL/NPK-P 
(mg/m3) Poznámky Faktor p epo tu 

na ppm 
Oxid uhelnatý 630-08-0 30 / 150 P  0,873 

Benzen 71-43-2 3 / 10 P, D 0,313 
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Oxid uhli itý 124-38-9 9000 / 45000 - 0,556 
Sirovodík 7783-06-4 10 / 20  - 0,719 

Poznámka D: P i expozici se významn  uplat uje pronikání látky k ží nebo silný dráždivý ú inek na k ži. 
Poznámka P: u látky nelze vylou it závažné pozdní ú inky. 
 
 
Limitní expozi ní hodnoty na pracovišti podle sm rnice . 2006/15/ES  

CAS Název látky 
8 hodin Krátká doba 

Poznámka 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

124-38-9 Oxid uhli itý 9000 5000 - - - 
 
Limitní hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test  jsou stanoveny ve vyhlášce . 432/2003 Sb. 
Testy v mo i 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ru 

Benzen  s-fenylmerkapturová 
kyselina 

0,05 mg/g 
kreatininu 

0,024 mol/mmol 
kreatininu Konec sm ny 

 
Testy v krvi 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ru 

Oxid uhelnatý  karbonylhemoglobi
n 5 % hemoglobinu Konec sm ny 

 
Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici. 
 
8.2  Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 
Zajistit dostate né v trání, celkové mechanické v trání není dosta ující, doporu eno lokální odsávání. Zajistit, 
aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pom cky.  
V R: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracoviš  a specifikaci ochranných pom cek stanoví 
pracovník zodpov dný za bezpe nost práce a ochranu zdraví pracovník . Právnické a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost m ením zjiš ovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracoviš  a za azovat 
pracovišt  dle kategorizace prací. 

8.2.2 Individuální ochranná opat ení v etn  osobních ochranných prost edk   
Na ízení vlády . 495/2001 Sb. zavádí sm rnici ES . 89/656/EHS a na ízení vlády . 21/2003 Sb. zavádí 
sm rnici ES . 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pom cky musí být v souladu s tímto 
na ízením. 
Ochrana o í a obli eje: i úniku izola ní dýchací p ístroj (EN 137). 
Ochrana k že: Ochrana rukou: 

Gumové rukavice (EN 374). 
Jiná ochrana: 
Ochranný antistatický oblek, uzav ená ochranná obuv. 

Ochrana dýchacích cest: i havárii a požáru izola ní dýchací p ístroj (EN 137). 
Tepelné nebezpe í: Není. 

8.2.3 Omezování expozice životního prost edí 
Viz zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší; zákon . 254/2001 Sb. o vodách. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  
Vzhled: Bezbarvý plyn  
Zápach: Charakteristický  
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Prahová hodnota zápachu: Data nejsou k dispozici 
pH: Data nejsou k dispozici 
Bod tání / bod tuhnutí: - 259,2 °C (vodík) 

- 210 °C (dusík) 
- 218,8 °C (kyslík) 
- 205 °C (oxid uhelnatý) 
- 183 °C (ethan) 
- 182,5 °C (methan) 
- 169 °C (ethen) 
- 56,6 °C (oxid uhli itý) 

Po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu:  P i 101,3 kPa: 
- 252,8  °C (vodík) 
- 195,8 °C (dusík) 
- 192 °C (oxid uhelnatý) 
- 183 °C (kyslík) 
- 161,5 °C (methan) 
- 103,7 °C (ethen) 
- 88,6 °C (ethan) 
- 78 °C (oxid uhli itý) 

Bod vzplanutí: Neuvádí se – plyn 
Rychlost odpa ování: Data nejsou k dispozici 
Ho lavost (pevné látky, plyny): Extrémn  ho lavý plyn 
Horní/dolní mezní hodnoty ho lavosti 
nebo výbušnosti: 

31,5 obj. % 
6,5 obj. % 

Tlak páry: Data nejsou k dispozici 
Hustota páry: Data nejsou k dispozici 
Relativní hustota: 0,47 – 0,56 kg/m3 
Rozpustnost: velmi málo rozpustný ve vod  

33,8 ml/l  p i 20 °C (methan) 
22,7 ml/l  p i 20 °C (oxid uhelnatý) 
17,8 ml/l  p i 20 °C (vodík) 
15,6 ml/l  p i 20 °C (dusík) 

Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici 
Teplota samovznícení: i kontaktu s povrchem o teplot  585 °C (teplota vznícení) 

nastává samovznícení  
Teplota rozkladu: Neuvádí se 
Viskozita: Neuvádí se 
Výbušné vlastnosti: Ve sm si se vzduchem vybuchuje od 6,5 do 31,5 % objemu 
Oxida ní vlastnosti: Nemá  

9.2 Další informace 
Výh evnost: Cca 16,6 MJ/m3 
Spalné teplo: Cca 18,7 MJ/m3 
Teplotní t ída:  T1  
Vhodné hasivo: t ída požáru: C 
Mezní experimentální bezpe ná spára:  skupina výbušnosti: IIB 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Nejsou známy reaktivní látky, s nimiž by produkt mohl p ijít do styku b hem p epravy, skladování a používání. 
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10.2 Chemická stabilita 
Za b žných podmínek okolního prost edí p i skladování a manipulaci je stabilní. 

10.3   Možnost nebezpe ných reakcí 
Nebezpe ná polymerizace nevzniká. 

10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit 
Vzniku výbušné sm si se vzduchem. Vysoké teploty, p sobení ohn , jisker a statické elekt iny. 

10.5 Neslu itelné materiály 
Kontakt se žhavým materiálem ! 

10.6 Nebezpe né produkty rozkladu 
Plyn tvo í výbušnou sm s se vzduchem. P i nedokonalém spalování m že dojít ke tvorb  oxidu uhelnatého. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických ú incích 
Akutní toxicita 
Toxický p i vdechování. 
- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): Data nejsou k dispozici 
- LD50, dermální, potkan nebo králík (mg.kg-1): Data nejsou k dispozici 
- LC50, inhala ní, potkan (mg.l-1): Data nejsou k dispozici 

Žíravost/dráždivost pro k ži 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Vážné poškození o í / podrážd ní o í  
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Mutagenita v zárode ných bu kách 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Karcinogenita 

že vyvolat rakovinu. 
Toxicita pro reprodukci 

že poškodit reproduk ní schopnost nebo plod v t le matky. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici. 
Nebezpe nost p i vdechnutí 
Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na. 
Další informace 
Zkušenosti u lov ka: krevní jed. 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

12.1 Toxicita 
Vysoce toxický pro vodní organismy. 
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Data nejsou k dispozici 
- EC50, 48 hod., korýši (mg.l-1): Data nejsou k dispozici 
- IC50, 72 hod., asy (mg.l-1): Data nejsou k dispozici 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Data nejsou k dispozici. 
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12.3 Bioakumula ní potenciál 
Data nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v p  
Data nejsou k dispozici. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Nebylo posuzováno. 

12.6   Jiné nep íznivé ú inky 
Pokud možno zamezit úniku plynu do životního prost edí, ší í se ve sm ru v tru dle rozptylových podmínek. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování  

13.1 Metody nakládání s odpady 
Uzav ený technologický proces – p ebyte ný plyn je spálen v míst  výroby ve spalovacím za ízení. 
 
Doporu ený zp sob odstran ní pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání: 

ebyte ný plyn, který nelze z technologických d vod  spálit jako palivo, sho í na spalovacím za ízení. 

Právní p edpisy o odpadech 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 
odpadem, musí kone ný uživatel p id lit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve zn ní 
pozd jších p edpis . Zákon . 477/2001 Sb. o obalech ve zn ní pozd jších p edpis .  

ODDÍL 14: Informace pro p epravu  
Nepodléhá p edpis m pro p epravu nebezpe ných v cí (ADR).  
Plyn je rozvád n výhradn  potrubním rozvodem v míst  výroby. 

14.1 íslo OSN  Nepodléhá p edpis m 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku  Nepodléhá p edpis m 

14.3 ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu  Nepodléhá p edpis m 

14.4 Obalová skupina  Nepodléhá p edpis m 

14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí  Nepodléhá p edpis m 

14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele  Není známo 

14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II 
MARPOL73/78 a p edpisu IBC Není známo 

ODDÍL 15: Informace o p edpisech  
15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy 
týkající se látky nebo sm si 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH) 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 453/2010, kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí 
(CLP) 
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Zákon . 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis  
. provád cích p edpis  

Zákon . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis  
Na ízení vlády R . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci 

15.2 Posouzení chemické bezpe nosti  
Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno. 

ODDÍL 16: Další informace  

Zm ny bezpe nostního listu  
Datum vydání bezpe nostního listu výrobce: 22. 10. 2004 
Historie revizí: 
 

Verze Datum Zm ny  
0 7.5.2008 První vydání podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 

1.0 31.1.2011 Celková revize všech oddíl  bezpe nostního listu podle na ízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) . 453/2010 a podle na ízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) . 1272/2008 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slov m 
UVCB Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material  

(látky neznámého nebo prom nlivého složení, komplexní reak ní produkty nebo biologické 
materiály) 

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, p i které nedochází k nep íznivým ú ink m) 
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, p i které nedochází k nep íznivým 

ink m) 
PEL ípustný expozi ní limit, dlouhodobý (8 hod) 
Flam. Liq. 2 Ho lavá kapalina, kategorie 2 
Flam. Gas 1 Ho lavé plyny, kategorie 1 
Press. Gas Plyny pod tlakem 
Ox. Gas 1 Oxidující plyny, kategorie 1 
Eye Irrit. 2  Podrážd ní o í, kategorie 2   
Skin Irrit. 2  Dráždivost pro k ži, kategorie 2 
Acute Tox. 1, 2, 3 Akutní toxicita, kategorie 1, 2, 3 
STOT RE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 
Carc.1A     Karcinogenita, kategorie 1A 
Muta. 1B   Mutagenita v zárode ných bu kách, kategorie 1B 
Repr. 1A Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A 
Aquatic Acute 1 Nebezpe ný pro vodní prost edí, akutn , kategorie 1 
F+  Extrémn  ho lavý 
F  Vysoce ho lavý 
O  Oxidující 
T  Toxický 
T+  Vysoce toxický 
Xn  Zdraví škodlivý 
Xi  Dráždivý 
N  Nebezpe ný pro životní prost edí 
Karc.kat.1 Karcinogenita, kategorie 1 
Mut.kat.2 Mutagenita, kategorie 2 
Repr.kat.1 Toxicita pro reprodukci, kategorie 1 
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ležité odkazy na literaturu a zdroje dat  
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou asné legislativy. Bezpe nostní list byl dále 
zpracován na podklad  originálu bezpe nostního listu poskytnutého výrobcem. 

Seznam R-v t, standardních v t o nebezpe nosti, bezpe nostních v t a/nebo pokyn  pro 
bezpe né zacházení použitých v bezpe nostním listu 
H220 Extrémn  ho lavý plyn 
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry 
H270 M že zp sobit nebo zesílit požár; oxidant 
H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt 
H315 Dráždí k ži 
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í 
H330 P i vdechování m že zp sobit smrt 
H331 Toxický p i vdechování 
H340 M že vyvolat genetické poškození 
H350 M že vyvolat rakovinu 
H372 Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici 
H360D M že poškodit plod v t le matky 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy 
EUH006 Výbušný za p ístupu i bez p ístupu vzduchu 
P210 Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kou ení 
P273 Zabra te uvoln ní do životního prost edí 
P281 Používejte požadované osobní ochranné prost edky 
P308+P313 P I expozici nebo podez ení na ni: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení 
P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpe  zastavit 
P381 Odstra te všechny zdroje zapálení, m žete-li tak u init bez rizika 
R8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár 
R11 Vysoce ho lavý 
R12 Extrémn  ho lavý 
R23 Toxický p i vdechování 
R26 Vysoce toxický p i vdechování 
R36/38 Dráždí o i a k ži 
R45 M že vyvolat rakovinu 
R46 M že vyvolat poškození d di ných vlastností 
R48/23 Toxický: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním 
R48/23/24/25 Toxický: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním, stykem 
s k ží a požíváním 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
R61 M že poškodit plod v t le matky 
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic 

Pokyny pro školení 
Viz zákoník práce zákon . 262/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 
Tento bezpe nostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných 
právních p edpis . Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborn  zp sobilé osoby jsou zakázány. 
Produkt by nem l být použit pro žádný jiný ú el, než pro který je ur en (oddíl 1.2). Protože specifické 
podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov dností uživatele, aby p izp sobil 

edepsaná upozorn ní místním zákon m a na ízením. Bezpe nostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpe nostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 



 
BEZPE NOSTNÍ LIST 

(podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006) 
Datum vydání / verze .: Revize: 31. 1. 2011 / 1.0                                                                    Strana: 77 / 12 

Název výrobku:                  Surový benzol 

 77

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku   

1.1 Identifikátor výrobku 
Identifikátor výrobku: Lehký olej ( ernouhelný) koksárenský 
Další názvy, synonyma: Light oil (coal), coke-oven 

Surový benzol 
Registra ní íslo: 01-2119519215-46-0017 
Indexové íslo: 648-147-00-5 

1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití 
Ur ená použití: 1) vedlejší produkt p i výrob  koksu, meziprodukt 

2) výroba benzolového rafinátu 
Nedoporu ená použití: Nejsou známy. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: OKK Koksovny, a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo: Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava  
Identifika ní íslo: 47675829 
Telefon: +420 596 292 244 
Fax:  +420 596 133 472 
Jméno nebo obchodní jméno odborn  zp sobilé osoby 
odpov dné za vypracování bezpe nostního listu: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 
 

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, CZ 
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 
E-mail: ekoline@ekoline.cz 

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep etržitá služba)  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti 
2.1  Klasifikace látky nebo sm si  
 

Flam. Liq. 2; H225 Skin. Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Asp. Tox. 1; H304 
Muta. 1B; H340 Carc.1B; H350 Repr. 2; H361  
STOT SE 3; H336 STOT RE 1; H372 Aquatic Chronic 2; H411  

Látka je klasifikována jako nebezpe ná ve smyslu na ízení (ES) . 1272/2008 
 

F; R11 Xn; R65 Xi; R36/38 T; R48/23/24/25 R67 
Karc.kat.1; R45 Mut.kat.2; R46 Repr.kat.3; R63 N; R51/53  

Látka je klasifikována jako nebezpe ná ve smyslu zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  

Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky a ú inky na lidské zdraví a životní prost edí 
Vysoce ho lavá kapalina a páry. P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt. Dráždí k ži. 
Zp sobuje vážné podrážd ní o í. M že zp sobit ospalost nebo závrat . M že vyvolat genetické poškození. 

že vyvolat rakovinu. Podez ení na poškození reproduk ní schopnosti nebo plodu v t le matky. Zp sobuje 
poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

inky. 

Plný text všech klasifikací, standardních v t o nebezpe nosti a R-v t je uveden v oddíle 16. 

2.2 Prvky ozna ení 
Identifikátor výrobku: Lehký olej ( ernouhelný) koksárenský 

Light oil (coal), coke-oven 
Identifika ní íslo: Indexové íslo: 648-147-00-5 
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Výstražný symbol nebezpe nosti : 

 
Signální slovo: Nebezpe í  
Standardní v ty o nebezpe nosti: H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry 

H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt 
H315 Dráždí k ži 
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í 
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat  
H340 M že vyvolat genetické poškození 
H350 M že vyvolat rakovinu 
H361 Podez ení na poškození reproduk ní schopnosti nebo plodu v t le 
matky 
H372 Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované 
expozici 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky 

Pokyny pro bezpe né zacházení: P210 Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými 
povrchy. – Zákaz kou ení. 
P243 Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny. 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné 
brýle/obli ejový štít. 
P303+P361+P353 P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované ásti od vu okamžit  svlékn te. Opláchn te k ži 
vodou/osprchujte. 
P403+P233 Skladujte na dob e v traném míst . Uchovávejte obal t sn  
uzav ený. 

Dopl ující informace na štítku: -- 

2.3  Další nebezpe nost 
Výpary látky mohou tvo it výbušnou sm s se vzduchem !  
Ho lavá kapalina, t ída nebezpe nosti I. podle SN 65 0201. 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky  
Produkt je UVCB látka. 

Identifikátor výrobku 
Koncentrace 

/ rozmezí 
koncentrace 

Indexové íslo 
íslo CAS 
íslo ES 

Klasifikace 

Lehký olej 
ernouhelný) 

koksárenský  
100 % 

648-147-00-5 
65996-78-3 
266-012-5 

Karc.kat.1; R45 
Mut.kat.2; R46 

Carc.1B;  
Muta. 1B; 

H350 
H340 

Složky, které p ispívají ke klasifikaci 

Identifikátor výrobku 
Koncentrace 

/ rozmezí 
koncentrace 

Indexové íslo 
íslo CAS 
íslo ES 

Klasifikace 

Benzen  68 – 71 % 
601-020-00-8 

71-43-2 
200-753-7 

F; R11      
Karc.kat.1; R45 
Mut.kat.2; R46   

T; R48/23/24/25  
Xn; R65               

Xi; R36/38 

Flam. Liq. 2;  
Carc.1A;    

 Muta. 1B;   
STOT RE 1;  
Asp. Tox. 1;    
Eye Irrit. 2;   

Skin. Irrit. 2;  

H225 
H350 
H340 
H372 
H304 
H319 
H315 
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Toluen  10 – 15 % 
601-021-00-3 

108-88-3 
203-625-9 

F; R11             
Repr. kat 3; R63 
Xn; R48/20-65     

Xi; R38             
R67 

Flam.Liq. 2;  
Repr. 2;  

Asp. Tox. 1;  
STOT RE 2;  
Skin Irrit. 2; 
STOT SE 3;  

H225 
H361d 
H304 
H373 
H315 
H336 

Xylen  2,5 – 5 % 
601-022-00-9 

1330-20-7 
215-535-7 

R10                   
Xn; R20/21          

Xi; R38 

Flam. Liq. 3;  
Acute Tox. 4;  
Acute Tox. 4;      
Skin Irrit. 2;  

H226 
H332 
H312 
H315 

Naftalen  2 – 2,5 % 
601-052-00-2 

91-20-3 
202-049-5 

Karc. kat.2; R40 
Xn; R22               

N; R50-53 

Carc. 2; 
Acute Tox. 4;  

Aquatic Acute 1;         
Aquatic Chronic 1;  

H351 
H302 
H400 
H410 

3.2  Sm si 
Produkt je UVCB látka.  

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1  Popis první pomoci 
Ihned svléknout veškerý od v zne išt ný produktem. Dýchací p ístroj sejmout až po svléknutí veškerého 
zne išt ného od vu. V p ípad  nepravidelného dýchání nebo zástavy dechu p istupte k um lému dýchání. 
Vdechnutí: Zajistit erstvý vzduch nebo kyslík; vyhledat léka skou pomoc. V p ípad  bezv domí uložit 

postiženou osobu do stabilizované polohy pro p epravu. 
Styk s k ží: Ihned omýt vodou a mýdlem a d kladn  opláchnout. Vyhledat léka ské ošet ení. 
Styk s okem: Široce rozev ené o i d kladn  vymývat mírným proudem vody od vnit ního k vn jšímu 

koutku oka po dobu minimáln  15 minut. Vyhledat léka skou pomoc. 
Požití: Podat 1-3 lžíce parafinového oleje nebo minimáln  20 rozdrcených tablet aktivního uhlí. 

Osobám v bezv domí nic nepodávat ústy, pouze je uložit do stabilizované polohy. Ihned 
zajistit odbornou léka skou pomoc. 

4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky 
Akutní otrava:  Útlum centrální nervové soustavy projevující se narkotickými ú inky (vzrušení, opilost, nejistá 

ch ze, závra , ve vysokých koncentracích benzenu nastává rychlé bezv domí až smrt). 
Vdechováním:   Útlum dechu, zástava dechu (smrt). 
Stykem s k ží: Možnost vst ebání se, mírn  dráždí, rozpouští tuky – poškození k že. 
Stykem s o ima: Dráždí, možné poškození rohovky. 
Požitím: Nevolnost, zvracení, k e, poruchy srde ního rytmu. 
Opožd né symptomy: Ú inky dlouhodobé, karcinogenní, dráždivé, narkotické, mutagenní, leukémie. Poškození 

kostní d en  spojené s poruchami krvetvorby. Systémové vlivy: krev, játra, centrální nervová 
soustava. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení 
Lé ebná opat ení: základní pomoc, dekontaminace, symptomatická lé ba. 

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  CO2, chemický prášek nebo t íšt ný vodní proud. P na u v tších požár . 
Nevhodná hasiva: silný vodní proud. 

5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si 
V p ípad  požáru m že dojít k uvoln ní: oxidu uhelnatého (CO), uhlovodík . Výpary látky mohou tvo it 
výbušnou sm s. Ho lavá kapalina, t ída nebezpe nosti I. podle SN 65 0201. 
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5.3 Pokyny pro hasi e 
Použijte izolovaný dýchací p ístroj (EN 137). Nevdechujte plyny uvoln né výbuchem nebo spalováním. Nádoby 
ohrožené ohn m ochlazujte t íšt ným vodním proudem. Zabránit úniku použitých hasících prost edk  
do kanalizace a vodních zdroj . 

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku 

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy 
Použijte ochranné prost edky. Zamezte p ístupu osob bez ochranných prost edk . 

6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí 
Pokud je to možné, zastavte únik látky do kanalizace, sklep  nebo míst, kde m že vznikat toxická koncentrace 
nebo výbušná koncentrace par se vzduchem ! P i úniku látky do vodních zdroj  informujte správce p íslušného 
vodního toku a další kompetentní orgány. 

6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní 
Použijte absorp ní materiál pro kapaliny (písek, k emelinu, kyselá pojiva, univerzální pojiva). Ve vhodných 
nádobách p edejte k regeneraci nebo odstran ní. Zne išt ný materiál odstra te jako odpad v souladu s oddílem 
13. Zajist te dostate nou ventilaci. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
te se rovn ž ustanoveními oddíl  8 a 13 tohoto bezpe nostního listu. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení 
Tento bezpe nostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází od vodn ní registrace v souladu 
s lánkem 18 na ízení . 1907/2006. S látkou zacházet podle p ísn  kontrolovaných podmínek v souladu 
s lánkem 18 (odst. 4) na ízení . 1907/2006 pro p epravované izolované meziprodukty. V každém výrobním 
závod  je k dispozici technická dokumentace na podporu opat ení pro bezpe né zacházení v etn  výb ru 
technických, administrativních a osobních ochranných prost edk  v souladu se systémem ízení rizik. Každý 
dot ený distributor nebo výrobce/následný uživatel meziproduktu poskytl písemné potvrzení uplatn ní p ísn  
kontrolovaných podmínek. 

Pokyny pro bezpe né zacházení: 
Zajistit na pracovišti dobrou ventilaci/v trání. P i otevírání nádob a manipulaci s nimi dbát opatrnosti. 
Pro dopravu stla eným vzduchem používat pouze dusík. Provést opat ení na ochranu proti výboj m statické 
elekt iny. Kontaminovaný pracovní od v m že být znovu použit po d kladném vy išt ní. Po skon ení práce si 

kladn  umýt ruce a obli ej vodou a mýdlem. P i práci nejíst, nepít, nekou it. Nakládání s látkou provád t 
podle písemných pravidel o bezpe nosti, ochran  zdraví lov ka a ochran  životního prost edí. 

Informace o ochran  proti výbuchu a požáru: 
Uchovávat mimo dosah zdroj  zapálení - Zákaz kou ení. Chránit proti výboj m statické elekt iny. Zajistit 
prost edky na ochranu dýchacích cest. 
Surový koksárenský benzol se dodává v železni ních cisternových vozech. Plnicí za ízení je hermetizováno a 
uzav eno. P i stá ení musí být zajišt no v trání. 

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí 
Skladovat na chladném míst . Materiál vhodný pro nádoby a potrubí: ušlechtilá ocel. Zajistit podlahový žlab 
bez výpusti. Nádoby uchovávat neprodyšn  uzav ené. Skladovat v chladných a suchých podmínkách v t sn  
uzav ených nádobách. 
Neskladujte spole  se silnými oxida ními inidly a silnými anorganickými kyselinami. Skladuje se 
v ocelových hermetizovaných zásobnících. Odstra te všechny potencionální zdroje zapálení. Nevystavujte látku 

ímému slune nímu zá ení a sálavým zdroj m tepla. Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické 
elekt iny. Neskladujte spole  s potravinami, krmivy a nápoji. 
Skladujte v souladu s požadavky normy „ SN 65 02 01 Ho lavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci.“ 
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7.3 Specifické kone né / specifická kone ná použití 
Není požadováno. 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost edky  

8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry látek jsou stanoveny v na ízení vlády . 361/2007 Sb.  

Látka CAS PEL/NPK-P 
(mg/m3) Poznámky Faktor p epo tu 

na ppm 
Benzen 71-43-2 3 / 10 P, D 0,313 
Toluen 108-88-3 200 / 500 D 0,266 
Xylen 1330-20-7 200 / 400 D 0,230 

Naftalen 91-20-3 50 / 100 - 0,191 
Poznámka D: P i expozici se významn  uplat uje pronikání látky k ží nebo silný dráždivý ú inek na k ži. 
Poznámka P: u látky nelze vylou it závažné pozdní ú inky. 
 
Limitní expozi ní hodnoty na pracovišti podle sm rnice . 2006/15/ES 

CAS Název látky 
8 hodin Krátká doba 

Poznámka 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

108-88-3 Toluen 192 50 384 100 D 
1330-20-7 Xyleny 221 50 442 100 D 

 
Limitní hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test  jsou stanoveny ve vyhlášce . 432/2003 Sb. – 
testy v mo i 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ru 

Benzen  s-fenylmerkapturová 
kyselina 

0,05 mg/g 
kreatininu 

0,024 mol/mmol 
kreatininu Konec sm ny 

Toluen Hippurová kyselina 1600 mg/g 
kreatininu 

1000 mol/mmol 
kreatininu Konec sm ny 

o-kresol  0,5 mg/l 4,6 mol/l Konec sm ny 

Xyleny  Methylhippurové 
kyseliny 

1400 mg/g 
kreatininu 

820 mol/mmol 
kreatininu Konec sm ny 

 
Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici. 
 
8.2 Omezování expozice 
Tento bezpe nostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází od vodn ní registrace v souladu 
s lánkem 18 na ízení . 1907/2006. 
S látkou zacházet podle p ísn  kontrolovaných podmínek v souladu s lánkem 18 (odst. 4) na ízení 
. 1907/2006 pro p epravované izolované meziprodukty. V každém výrobním závod  je k dispozici technická 

dokumentace na podporu opat ení pro bezpe né zacházení v etn  výb ru technických, administrativních a 
osobních ochranných prost edk  v souladu se systémem ízení rizik. Každý dot ený distributor nebo 
výrobce/následný uživatel meziproduktu poskytl písemné potvrzení uplatn ní p ísn  kontrolovaných podmínek. 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 
Zajistit dostate né v trání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pom cky. 
Dodržovat obvyklá preventivní opat ení a obecná pravidla pro zacházení s chemikáliemi. Uchovávat odd len  
od potravin, nápoj  a krmiv. Veškerý kontaminovaný od v ihned svléknout. V p estávkách a po skon ení práce 
umýt ruce. Ochranný od v skladovat odd len . Zamezit styku s o ima a k ží. 
V R: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracoviš  a specifikaci ochranných pom cek stanoví 
pracovník zodpov dný za bezpe nost práce a ochranu zdraví pracovník . Právnické a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost m ením zjiš ovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracoviš  a za azovat 
pracovišt  dle kategorizace prací. 
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8.2.2 Individuální ochranná opat ení v etn  osobních ochranných prost edk   
Na ízení vlády . 495/2001 Sb. zavádí sm rnici ES . 89/656/EHS a na ízení vlády . 21/2003 Sb. zavádí 
sm rnici ES . 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pom cky musí být v souladu s tímto 
na ízením. 
Ochrana o í a obli eje: sné p iléhající ochranné protiprachové brýle (EN 166).  
Ochrana k že: Ochrana rukou: 

Používat pouze chemické ochranné rukavice s ozna ením CE kategorie III (EN 
374). Materiál rukavic: guma z fluorovaných uhlovodík  (Viton). Doba 
nepropustnosti materiálu rukavic: p esný as nepropustnosti uvádí výrobce 
ochranných rukavic a je t eba ho dodržovat. 
Jiná ochrana: 
Ochranný pracovní od v. 

Ochrana dýchacích cest: V p ípad  krátké expozice nebo slabého zne išt ní použít respirátor s filtrem 
A/P2. V p ípad  silné nebo delší expozice použít dýchací p ístroj nezávislý na 
obíhajícím vzduchu. 

Tepelné nebezpe í: Není. 

8.2.3 Omezování expozice životního prost edí 
Viz zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší; zákon . 254/2001 Sb. o vodách. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  
Vzhled: Sv tle hn dá kapalina 
Zápach: Aromatický  
Prahová hodnota zápachu: Není stanoveno  
pH: Data nejsou k dispozici 
Bod tání / bod tuhnutí: < - 30 °C (p i 1 013 hPa) 
Po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu:  Cca 82 až cca 114 °C  (10 – 90 %  destila ního podílu,  

i 1 013 hPa, metoda ASTM D1160-06) 
Bod vzplanutí: Cca - 25 °C  
Rychlost odpa ování: Data nejsou k dispozici 
Ho lavost (pevné látky, plyny): Nevztahuje se na kapaliny 
Horní/dolní mezní hodnoty ho lavosti 
nebo výbušnosti: 

Nevztahuje se (absence chemické skupiny s výbušnými 
vlastnostmi) 

Tlak páry: 5 310 Pa p i 20 °C       
8 130 Pa p i 30 °C          
17 630 Pa p i 50 °C 

Hustota páry: Data nejsou k dispozici 
Relativní hustota: 0,85 – 1,05 g/cm3 p i 20 °C (typický rozsah pro lehké oleje) 
Rozpustnost: Ve vod  velmi málo rozpustná UVCB látka 
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda: 2,1 – 3,7 p i 25 °C (cca 80 % rozsah složek lehkých olej ) 
Teplota samovznícení: 485 °C 
Teplota rozkladu: > 400 °C 
Viskozita: Nevztahuje se (výjimka pro zkoušení meziprodukt ) 
Výbušné vlastnosti: Nevztahuje se (absence chemické skupiny s výbušnými 

vlastnostmi) 
Oxida ní vlastnosti: Nevztahuje se (vysoce ho lavá kapalina) 

9.2 Další informace 
Bod ho ení: - 9 °C ( SN EN ISO 2592-65 6212) 
Výh evnost: 38,4 MJ/kg 
Spalné teplo: 40,2 MJ/kg 



 
BEZPE NOSTNÍ LIST 

(podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006) 
Datum vydání / verze .: Revize: 31. 1. 2011 / 1.0                                                                    Strana: 84 / 12 

Název výrobku:                  Surový benzol 

 84

Teplotní t ída:  T1  
Vhodné hasivo: t ída požáru: B 
Mezní experimentální bezpe ná spára:  skupina výbušnosti: IIA 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Nejsou známy reaktivní látky, s nimiž by produkt mohl p ijít do styku b hem p epravy, skladování a používání. 

10.2 Chemická stabilita 
Za b žných podmínek okolního prost edí p i skladování a manipulaci je stabilní. P i použití dle ur ení 
nedochází k rozkladu. 

10.3   Možnost nebezpe ných reakcí 
Nebezpe ná polymerizace nevzniká. 

10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit 
sobení vysokých teplot, kontaktu s ohn m. P i zah átí nad bod vzplanutí a p i st íkání nebo rozprašování 
že tvo it výbušné sm si se vzduchem. 

10.5 Neslu itelné materiály 
Reaguje prudce se silnými oxida ními inidly, anorganickými kyselinami a halogenovanými slou eninami. 
Nesmí p ijít do styku s poživatinami. 

10.6 Nebezpe né produkty rozkladu 
Produktem tepelného rozkladu je toxický oxid uhelnatý (CO), sm s uhlovodík . 

ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických ú incích 
Akutní toxicita 
- LD50 ,orální, potkan (mg.kg-1): > 2 000 (lehký olej) 
- LD50, dermální,(mg.kg-1): ATE: 3 667 mg/kg 

Údaje jsou sice pr kazné, ale nejsou dosta ující pro klasifikaci. 
- LC50, inhala ní (mg.l-1): ATE: 36,7 mg/l 

Údaje jsou sice pr kazné, ale nejsou dosta ující pro klasifikaci. 
Žíravost/dráždivost pro k ži 
Dráždí k ži.  
Vážné poškození o í / podrážd ní o í  
Zp sobuje vážné podrážd ní o í. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že 
Údaje jsou sice pr kazné, ale nejsou dosta ující pro klasifikaci. 
Mutagenita v zárode ných bu kách 

že vyvolat genetické poškození. 
Karcinogenita 

že vyvolat rakovinu. 
Toxicita pro reprodukci 
Podez ení na poškození reproduk ní schopnosti nebo plodu v t le matky. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

že zp sobit ospalost nebo závrat . U v tšiny t kavých organických rozpoušt del v etn  BTX je nutné 
považovat za relevantní neurotoxický akutní ú inek narkózu. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici. 
Nebezpe nost p i vdechnutí 

i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt. 
Další informace 
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Zkušenosti u lov ka: krevní jed: LDLO  (oral) = 50 mg/kg 

ODDÍL 12: Ekologické informace   

12.1 Toxicita 
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky. 
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 1 – 10 (pro aromatické slou eniny BTX) 
- EC50, 48 hod., korýši (mg.l-1): 3,8 (uzav ené podmínky p i testu na dafnie) 
- IC50, 72 hod., asy (mg.l-1): Data nejsou k dispozici 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Biodegradabilita v p  i ve vod  je pomalá (20 ppm v p : po 10 týdnech biodegradace 47 % látky,  
ve vod : polo as biodegradace za aerobních podmínek je 16 dní). 

12.3 Bioakumula ní potenciál 
Rozd lovací koeficient oktanol/voda (Ko/w): 2,1 – 3,7 p i 25 °C (cca 80 % rozsah složek lehkých olej ). 

12.4 Mobilita v p  
Data nejsou k dispozici. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Nebylo posuzováno. 

12.6   Jiné nep íznivé ú inky 
Nutno zabránit úniku do kanalizace, vodních tok  a p dy. P i úniku látky do vodních zdroj  informujte správce 

íslušného vodního toku a další kompetentní orgány. M že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním 
prost edí. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování  

13.1 Metody nakládání s odpady 
Katalogová ísla druh  odpad  za azuje uživatel na základ  použité aplikace výrobku a dalších skute ností. 
Nesmí se odstra ovat spole  s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. 
Kód odpadu: 05 06 03* Jiné dehty 
Obaly:  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami kontaminované 
Odpady z išt ní: 15 02 02* Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né 

nebezpe nými látkami 
Doporu ený zp sob odstran ní pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání: 
Nepoužitý výrobek a zne išt ný obal uložit do ozna ených nádob pro sb r odpadu a ozna ený odpad p edat 
k odstran ní oprávn né osob .  

Právní p edpisy o odpadech 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou 
odpadem, musí kone ný uživatel p id lit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve zn ní 
pozd jších p edpis . Zákon . 477/2001 Sb. o obalech ve zn ní pozd jších p edpis .  

ODDÍL 14: Informace pro p epravu  
 

14.1 íslo OSN  UN 3295 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku  UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J. N. 

14.3 ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu  3 

14.4 Obalová skupina  II 
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14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí  

 
14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele  Není známo 

14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II 
MARPOL73/78 a p edpisu IBC Není známo 

Identifika ní íslo nebezpe nosti: 
Zvláštní ustanovení: 
Vy atá množství: 
Omezené množství: 
Kód omezení pro tunely: 

33 
640D, 649 
E2 
LQ4 
D/E 

ODDÍL 15: Informace o p edpisech  
15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy 
týkající se látky nebo sm si 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH) 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 453/2010, kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí 
(CLP) 
Zákon . 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis  

. provád cích p edpis  
Zákon . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis  
Zákon . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis  
Na ízení vlády R . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci 

15.2 Posouzení chemické bezpe nosti  
Pro látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpe nosti. 

ODDÍL 16: Další informace  

Zm ny bezpe nostního listu  
Historie revizí: 

Verze Datum Zm ny  
0 7.5.2008 První vydání podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 

1.0 31.1.2011 Celková revize všech oddíl  bezpe nostního listu podle na ízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) . 453/2010 a podle na ízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) . 1272/2008 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slov m 
UVCB Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material  

(látky neznámého nebo prom nlivého složení, komplexní reak ní produkty nebo biologické 
materiály) 

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, p i které nedochází k nep íznivým ú ink m) 
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, p i které nedochází k nep íznivým 

ink m) 
PEL ípustný expozi ní limit, dlouhodobý (8 hod) 
ATE  epo tený bodový odhad akutní toxicity 
Flam. Liq. 2, 3  Ho lavá kapalina, kategorie 2, 3 
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Acute Tox. 4, inhalation  Akutní toxicita, kategorie 4, inhala ní 
Acute Tox. 4, dermal  Akutní toxicita, kategorie 4, dermální 
Acute Tox. 4, oral  Akutní toxicita, kategorie 4, orální 
Eye Irrit. 2  Podrážd ní o í, kategorie 2    
Skin Irrit. 2  Dráždivost pro k ži, kategorie 2 
STOT RE 1, 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2  
STOT SE 3  Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické ú inky 
Asp. Tox. 1 Toxicita p i vdechnutí, kategorie 1  
Repr. 2  Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
Carc. 1A Karcinogenita, kategorie 1A 
Carc. 2  Karcinogenita, kategorie 2 
Muta. 1B Mutagenita v zárode ných bu kách, kategorie 1B 
Aquatic Acute 1    Nebezpe ný pro vodní prost edí, akutn , kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Nebezpe ný pro vodní prost edí, chronicky, kategorie 1 
F  Vysoce ho lavý 
Karc.kat.1 Karcinogenita, kategorie 1 
Mut.kat. 2 Mutagenita, kategorie 2 
Xi  Dráždivý 
Xn  Zdraví škodlivý 
T  Toxický 
N  Nebezpe ný pro životní prost edí 

ležité odkazy na literaturu a zdroje dat  
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou asné legislativy. Bezpe nostní list byl dále 
zpracován na podklad  originálu bezpe nostního listu poskytnutého výrobcem. 

Seznam R-v t, standardních v t o nebezpe nosti, bezpe nostních v t a/nebo pokyn  pro 
bezpe né zacházení použitých v bezpe nostním listu 
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry 
H226 Ho lavá kapalina a páry 
H302 Zdraví škodlivý p i požití 
H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt 
H312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží 
H315 Dráždí k ži 
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í 
H332 Zdraví škodlivý p i vdechování 
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat  
H340 M že vyvolat genetické poškození 
H350 M že vyvolat rakovinu 
H351 Podez ení na vyvolání rakoviny 
H361d Podez ení na poškození plodu v t le matky 
H372 Zp sobuje poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici 
H373 M že zp sobit poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky 
P210 Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kou ení 
P243 Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový štít 
P303+P361+P353 P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované ásti od vu okamžit  svlékn te. 
Opláchn te k ži vodou/osprchujte 
P403+P233 Skladujte na dob e v traném míst . Uchovávejte obal t sn  uzav ený 
R10 Ho lavý 
R11 Vysoce ho lavý 
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R20/21 Zdraví škodlivý p i vdechování a p i styku s k ží 
R22 Zdraví škodlivý p i požití 
R36/38 Dráždí o i a k ži 
R38 Dráždí k ži 
R40 Podez ení na karcinogenní ú inky 
R45 M že vyvolat rakovinu 
R46 M že vyvolat poškození d di ných vlastností 
R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním 
R48/23/24/25 Toxický: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním, stykem 
s k ží a požíváním 
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí 
R63 Možné nebezpe í poškození plodu v t le matky 
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic 
R67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat  

Pokyny pro školení 
Viz zákoník práce zákon . 262/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 

Další informace 
Další informace poskytne: viz oddíl 1.3. 
Tento bezpe nostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných 
právních p edpis . Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborn  zp sobilé osoby jsou zakázány. 
Produkt by nem l být použit pro žádný jiný ú el, než pro který je ur en (oddíl 1.2). Protože specifické 
podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov dností uživatele, aby p izp sobil 

edepsaná upozorn ní místním zákon m a na ízením. Bezpe nostní informace popisují výrobek z hlediska 
bezpe nostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 


