
Příloha č. 1: Situační schéma skladu hořlavých kapalin a maziv 

Student: Milan Kuchár 

Název práce: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin  

a technických plynů. 

 



Příloha č. 2: Situační schéma skladu technických plynů 

Student: Milan Kuchár 

Název práce: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin 

a technických plynů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Označování lahví technických plynů pro průmyslové použití 

(ČSN EN 1089-3/A1) 

Student: Milan Kuchár 

Název práce: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin 

a technických plynů.  

 



Příloha č. 4: Označování lahví technických plynů pro mediciální použití  

(ČSN EN 1089-3/A1) 

Student: Milan Kuchár 

Název práce: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin 

a technických plynů.  

 

 



Příloha č. 5: Klasifikace Propan-2-onu (acetonu) 

Student: Milan Kuchár 

Název práce: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin 

a technických plynů.  

 

Klasifikace Propan-2-onu. 
Ve smyslu zákona č.350/2011Sb. je Propan-2-on (aceton) nebezpečná chemická látka.  

Látka je registrována v rámci nařízení ES č.1907/2006 (REACH). 

 

Identifikace látky. 
 

Název: Propan-2-on         
Číslo CAS: 67-64-1         
Číslo ES: 200-662-2 

Další názvy: Dimethylketon, 2-propanon, aceton 

Molekulový vzorec: C3H6O          
 

 

Klasifikace Propan-2-onu dle vyhlášky MPO č.402/2011 Sb. 

 

        F-vysoce hořlavý                    Xi-dráždivý 

 

                            
 
 

Rizikové věty:  R 11  Vysoce hořlavý 

(R-věty)            R 36  Dráždí oči 

                          R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušování a praskání kůže  

                          R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

  

 

Bezpečnostní věty:   S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

(S-věty)                     S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření 

                                  S 24 Zamezte styku s kůží 

                                  S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte  

                                          lékařskou pomoc 

                                        S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

 



Klasifikace Propan-2-onu dle směrnice ES č.1272/2008 (CLP). 

 

       

            Hořlavá látka                                  Dráždivá látka 

               (GHS02)                                           (GHS07) 

                                                               

                               
 

 

 

Údaje o nebezpečnosti:  H 225  Vysoce hořlavá kapalina a její páry. 

(H-věty)                           H 319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

                                         H 336  Může způsobit ospalost nebo závratě.  

 

  

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P 270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte  

(P-věty)                                                        ani nekuřte. 

                                                         P 271  Používejte venku nebo v dobře větraných  

                                                                     prostorách. 

                                                         P 273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

                                                         P 280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. 

                                                         P 302+350 Při styku s kůží: jemně omyjte vodou a  

                                                                           mýdlem. 

                                                         P 305+351 Při zasažení očí: opatrně vyplachujte 

  vodou. 

                                                         P 308+313 Při expozici nebo podezření na ni: 

  vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

                                                         P 370+378 V případě požáru: k hašení použijte 

  práškový hasící přístroj  

                                                         P 410+403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte  

  na dobře větraném místě. 

 

 

Doplňkové informace:  EUH 066  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo           

(EUH-věty)                                      popraskání kůže.  
 

 


