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IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.  

1.1 Identifikátor produktu 
 
Obchodní název: Komerční BUTAN  
Název látky: Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované  
EC č.: 270-705-8 
Registrační číslo REACH: 01-2119490743-31-0003 
CAS č.: 68476-86-8 
 
1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 
1.2.1 Relevantní identifikovaná použití 
 
 
POUŽITÍ ZAMĚSTNANCI V PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 

 Výroba (ES1) 

 Distribuce (ES2) 

 Formulace (ES3) 

 Použití v nadouvadlech (ES4) 

 Použití jako palivo (ES5) 

 Použití ve funkčních kapalinách (ES8) 
POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍMI ZAMĚSTNANCI 

 Použití jako palivo (ES6) 

 Použití ve funkčních kapalinách (ES9) 
POUŽITÍ SPOTŘEBITELI 

 Použití jako palivo (ES7) 
 
1.2.2 Nedoporučená použití 
 
Nedoporučená použití nejsou. 
 
1.3 Podrobnosti o poskytovateli bezpečnostního datového listu 
 
Výrobce/dodavatel: HELLENIC PETROLEUM S.A. 
Adresa:  8A Chimarras Str. 
Země/PSČ/Místo:  ŘECKO, 151 25, Maroussi 
Telefonní číslo/fax:  (+30) 2106302000 / (+30) 2106302510, 2106302511 
E-mail: reach@helpe.gr 
 
1.4 Nouzové telefonní číslo 
 
Národní pohotovostní centrum: 166 
Národní centrum jedů:  (+30) 2107793777 
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2.  IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 
 

2.1 Klasifikace směsi 
 
2.1.1 Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]* 
 
Hořl. plyn 1 H220 
Zkapalněný plyn H280 
 
*Klasifikační postup: Viz část 16.  
 
2.1.2 Klasifikace podle směrnice 1999/45/ES 
 
F+ R12 
 
2.1.3 Dodatečné informace 
 
Třída dodatečného nebezpečí: Stlačený plyn.  
 

 
 

2.2 Prvky značení 
 
Značení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Piktogramy nebezpečí 
 
 

 
 
  
 
 

   GHS02  GHS04 
 
Signální slovo  
N e b e z p e č í 
 
Věty nebezpečí 
 
 H220 Extrémně hořlavý plyn 
 H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat 
 
Bezpečnostní věty* 
 
P102 Udržujte mimo dosah dětí. 
P210 Udržujte mimo dosah tepla/jisker/otevřeného ohně/horkých povrchů. – Zákaz kouření.  
P377 Požár unikajícího plynu: Nehasit, není-li možné únik bezpečně zastavit.  
P381 Eliminovat veškeré zdroje vznícení, je-li to bezpečně možné. 
P410 + P403 Chránit před sluncem. Skladovat na dobře větraném místě. 
 
*Bezpečnostní věty označené tučným písmem jsou zvoleny jako nejvhodnější ("důrazně 
doporučené") k uvedení na štítku v souladu s obecnými ustanoveními uvedenými v CLP, článek 
22 a 28 a s částí 1 přílohy IV k CLP. Při výběru bylo sledováno hledisko použitých vět nebezpečí, 
identifikovaná použití látky, ale i základní pokyny stanovené ve sloupci "podmínky použití" v 
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tabulkách 6.1 – 6.5 přílohy IV k nařízení CLP. Obvykle se na štítkách neuvádí více než šest 
bezpečnostních opatření, nejsou-li potřeba z hlediska povahy a závažnosti nebezpečí.  
  
 
Doplňkové informace o nebezpečí (EU): Netýká se.  
 
Značení podle směrnice 1999/45/ES  
 
Symbol(y) 
 
 

 
 F+  
 
Indikace nebezpečí  
 Extrémně hořlavý: F+  
 
Rizikové věty 
 R12 Extrémně hořlavý 
 
 
S-věty 
 

S2 Udržovat mimo dosah dětí 
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 

 

 
 
 

2.3 Jiná nebezpečí 
 
Hodnocení PBT a vPvB 
Tato látka nesplňuje kritéria pro PBT, vPvB v souladu s přílohou XIII.  
 

 
 
 
3.  SLOŽENÍ/INFORMACE O PŘÍSADÁCH 
 
 
3.1 Směs 
 
Popis: 
Složitá kombinace lehkých saturovaných a nesaturovaných uhlovodíků, především složená ze tří 
a čtyř atomů uhlíku. Může také obsahovat malé koncentrace dalších uhlovodíků, saturovaných a 
nesaturovaných, lehčích uhlovodíků (etanu, propanu, propylenu) nebo těžších uhlovodíků 
(pentanu).  
Složení směsi bylo zohledněno při klasifikaci a značení látky "Ropné plyny, zkapalněné, 
aromatizované" (CAS č. 68476-86-8). Jako přidané aroma je použit etyl merkaptan.  
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Nebezpečné přísady: 
 

 
CAS č. 

 
EC č. 

 
Registrace REACH 

Č. 

 
% (hmot.) 

 
Název 

Klasifikace 
podle 

67/548/EEC 

68476-86-8 270-705-8 01-2119490743-31-0003 asi 100% Ropné plyny,  
zkapalněné, 

aromatizované 
F+; R12 

 
75-08-1 

 
200-837-3 

 
01-2119491286-30-0000  

14ppm 
 

Etyl merkaptan 
F; R11 
Xn; R20 

Xn; R20/22 
N; R50-53 

 

 
 

CAS č. 

 
 

EC č. 

 
Registrace REACH 

Č. 

 
% (hmot.) 

 
 

Název 

Klasifikace 
podle Nařízení 

(ES) č. 1272/2008 

 
68476-86-8 

 
270-705-8 

 
01-2119490743-31-0003 

 
asi 100% Ropné plyny, kapalněné, 

aromatizované 
Stlačený plyn 

Hořl. plyn 1, H220 
Zkapalněný plyn, 

H280 

 

 
 

75-08-1 

 

 
 

200-837-3 

 
 

01-2119491286-30-0000 

 

 
 

14ppm 

 

 
 

Etyl merkaptan 

Hořl. kap. 1, H224; 
Akutní tox.4, H302; 
Akutní tox. 4, H332; 

Vodní akutní1, 
H400; 

Vodní chronická1, H 
410  

Další informace: Látka je UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction 
products or Biological materials - neznámé nebo různé složení, produkt složité reakce nebo 
biologický materiál) a člen skupiny LOA (Low Olefins and Aromatics) kategorie K podle REACH.  
Úplné znění R-vět a H-vět: Viz část 16. 
 
4.  OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
 

4.1 Popis opatření první pomoci 
 
VAROVÁNÍ PŘED ZÁSAHEM: 

 Před pokusem o záchranu obětí je nutné izolovat oblast od všech potenciálních zdrojů 
vznícení, včetně odpojení přívodu elektrického napájení.  

 Zajistěte adekvátní větrání a zkontrolujte před vstupem do stísněných prostor, že je 
atmosféra v těchto prostorách je bezpečná a dýchatelná. (Podle použití: vysoký obsah 
sirovodíku (H2S) a/nebo oxidu uhelnatého (CO) může vytvořit specifické nebezpečné 
podmínky) 

 Dbejte, abyste se nekontaminovali - používejte schválené přetlakové dýchací přístroje s 
celoobličejovou maskou.  

 Přesuňte kontaminované pacienty z nebezpečného místa.  

 Vyhledejte lékařskou pomoc - ukažte bezpečnostní list materiálu nebo štítek, je-li to 
možné.  

Po vdechnutí: 

 Přesunout na čerstvý vzduch.  

 Neponechat zasaženou osobu bez dohledu.  

 Uchovávat pacienta v klidu a teple. V případě bezvědomí umístit pacienta do stabilizační 
polohy. 
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 Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.  

 V případě ztíženého dýchání podat kyslík, je-li to možné, nebo asistovanou ventilaci.  

 V případě zástavy srdce (bez pulsu) aplikovat kardiopulmonární resuscitaci.  

 (Podle použití: V případě podezření na vdechnutí H2S nebo CO musí záchranáři  
používat dýchací přístroje, řemen a bezpečnostní lano a postupovat podle 
záchranářských postupů. Přenést postiženou osobu na čerstvý vzduch co nejdříve. 
Okamžitě poskytnout umělé dýchání, pokud došlo k přerušení dýchání. Informace o 
dalším postupu získáte od lékaře). 

 
 
Po kontaktu s kůží: 

 Oděv přimrzlý ke kůži neodstraňovat.  

 Okamžitě opláchnout zasažené místo velkým množstvím vody - po dobu minimálně 15 
minut.  

 V případě známek omrzlin (zbělání nebo zčervenání kůže nebo pálení) nemnout, 
nemasírovat a nestlačovat zasažené místo. Okamžitě převést postiženou osobu do 
nemocnice.  

 
Po styku s očima: 

 Vyjmout kontaktní čočky. 

 Vypláchnout oči důkladně vodou nepřetržitě minimálně 15 minut.  

 Při vyplachování mít oči doširoka otevřené.  

 V případě příznaků omrzlin, bolesti, oteklin, slzení nebo přetrvávající fotofobie musí být 
pacient prohlédnut ve specializovaném zdravotnickém zařízení.  

 
Po požití: Nepovažuje se za pravděpodobný způsob expozice - může dojít ke vzniku omrzlin rtů 
a úst v případě styku s kapalinou.  
 
Poznámky pro lékaře: Při normální teplotě a tlaku se jedná o jednoduchý dusivý plyn - 
konkrétní protilátka neexistuje. V případě kontaktu s výrobkem v kapalném stavu provádět léčbu 
na omrzliny. (Podle použití: V případě vdechnutí H2S nebo CO postupovat podle konkrétních 
protokolů.) 
 

 
 
 

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, jak akutní tak i pozdější 
 
Příznaky: 

 Vdechnutí: Expozice vysokým koncentracím může způsobit dušení.  

 Kontakt s kůží: Kontakt s produktem v kapalné formě může způsobit omrzliny.  

 Kontakt s očima: Kontakt s produktem v kapalné formě může způsobit omrzliny. 

 Požití: Nepovažuje se za možný zdroj expozice.  
 

 

4.3 Informace o bezprostředním lékařském ošetření a potřebném speciálním léčení 
 
Informace nejsou k dispozici. 
 

 
 
 
 
 
 
5.  PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
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5.1 Hasicí média 
 
Je-li to možné a bezpečné, zastavte proudění plynu. Není-li možné proudění plynu zastavit, 
nechejte obaly vyhořet při současném ochlazování obalů a nejbližšího okolí vodním postřikem.  
 
Vhodné hasicí médium: VELKÝ POŽÁR: Používejte vodní postřik, vodní mlhu nebo pěnu. 
MALÝ POŽÁR: Hasicí přístroj se suchým práškem nebo oxidem uhličitým (CO2), suchý písek 
nebo hasicí pěna.  
  
 
Nevhodné hasicí médium: Nepoužívejte vodní proud. Současnému použití pěny a vody na 
stejném místě je nutné se vyvarovat, protože voda narušuje pěnu.  
 

 
 

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 
 
Specifická nebezpečí vyplývající z chemikálie: Údaje nejsou k dispozici.  
 
Nebezpečné produkty spalování: Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř). 

 
 

5.3 Doporučení pro hasiče 
 
Doporučená úroveň ochrany: V případě velkého požáru nebo požáru ve stísněných nebo 
špatně větraných prostorách nosit  
ohnivzdorný ochranný oděv a nezávislý dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou přetlakovou 
maskou nad rámec standardního vybavení pro hasiče.  
 
Další ochranné vybavení pro hasiče: Standardní vybavení pro hasiče.  
 
Specifické metody hašení: Ochlazovat obaly velkým množstvím vody až do vyhoření. 
Okamžitě se stáhnout v případě sílícího hluku z ventilačních bezpečnostních zařízení nebo 
zbarvení obalu. VŽDY stát v dostatečné vzdálenosti od obalů zasažených požárem. V případě 
masivního požáru používat držáky hadic nevyžadující činnost hasiče nebo monitorovat trysky; 
není-li to možné, stáhnout se z prostoru požářiště a nechat požár hořet.  
 

 
 

UPOZORNĚNÍ! Nedostatečné ochlazování obalů má za následek rychlý nárůst tlaku způsobený 
odpařováním obsahu a nárůst teploty v obalu. To způsobuje úplné prasknutí obalu, po kterém 
následuje vznícení a výbuch hmoty (BLEVE).  

 
6.  OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU 
 

6.1 Osobní ochrana, ochranné osobní pomůcky a nouzové postupy 
 
6.1.1 Pro nepohotovostní zaměstnance 
 
Odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání a regulace prachu:  

 Eliminovat možné příčiny vznícení.  

 Zastavit práci, která vyžaduje otevřený oheň, zastavit všechna vozidla, všechny stroje a  
vybavení, které by mohlo způsobit jiskření nebo oheň.  

 Veškeré vybavení použité pro manipulaci s produktem musí být uzemněné.  

 Zabránit úniku do vodních toků, kanalizace, nádrží nebo stísněných prostor.  
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Nouzové postupy: 

 Zastavit únik, je-li to bezpečně možné. Vyvarovat se přímému kontaktu s uvolněným 
materiálem a dýcháním par. Stát proti směru větru.  

 Udržovat neoprávněné osoby mimo oblast úniku. Upozornit pohotovostní personál.  

 Vstupovat do prostoru pouze je-li to absolutně nezbytně nutné. Ke kontrole přítomnosti 
hořlavých plynů nebo par je možné používat detektor hořlavých plynů.  

 Eliminovat všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřinu, jiskry, požár, 
světlice apod.).  

 Je-li to nutné, informovat příslušné úřady v souladu s platnými předpisy.  
 
 
6.1.2 Pro pohotovostní zaměstnance 
 
Obecné informace: Rozlití materiálu tvoří velké objemy extrémně hořlavého plynu, který je těžší 
než vzduch a bude se akumulovat ve stísněných prostorách a při zemi. (Podle použití: V případě 
podezření nebo prokázání přítomnosti nebezpečného množství H2S a/nebo CO v okolí rozlitého 
produktu je možné aplikovat další nebo speciální postupy, včetně zákazu vstupu, použití 
zvláštních ochranných pomůcek, postupů a školení zaměstnanců.  
Požár: Páry jsou hustější než vzduch - i přes značnou vzdálenost může dojít ke vzplanutí. 
Tlakové láhve nebo jiné podobné nádoby mohou v případě požáru explodovat - neotevřené 
obaly ochlazujte velkým množstvím vody. Dbát, aby látky unikající z požářiště neodtékaly do 
kanalizace nebo vodních zdrojů - může dojít k riziku výbuchu v kanalizaci a následnému 
opakovanému vznícení.  
 

 
 
 

6.2 Ochrana životního prostředí 
 
Únik do půdy: 

 Zabránit dalšímu úniku nebo rozlévání, je-li bezpečné tak učinit.  

 Zabránit, aby se únik dostal do kanalizace nebo jiných míst, kde může dojít k akumulaci 
produktu.  

 Zajistit adekvátní ventilaci, především ve stísněných prostorách.  
 
Únik do vody nebo moře:  

 Zabránit dalšímu úniku nebo rozlévání, je-li bezpečné tak učinit. 

 Únik kapalného produktu do vody bude mít s největší pravděpodobnostní za následek 
rychlé a úplné vypaření produktu. Izolovat oblast a zabránit vzniku nebezpečí 
požáru/výbuchu lodí a dalších konstrukcí s ohledem na směr vanutí vzduchu a jeho 
rychlost, dokud nebude materiál zcela rozptýlen.  

 Pokud únik způsobí kontaminaci řek, jezer nebo kanalizací, informujte příslušné úřady.  
 

 
 
 

6.3 Způsoby sběru a úklidu včetně vhodných materiálů 
 
6.3.1 Sběr 
Izolovat místo rozlití.  
 
6.3.2 Úklid 
Uzavřít prostor rozlití - větrat místo a nechat kapalinu odpařit.  
 
6.3.3 Další informace 
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Viz část 13, kde jsou uvedeny informace o likvidaci uniklého materiálu.  
 

 

6.4 Odkazy na další části 
 
Viz část 8 a 13.  
 
 

 
7.  MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci 
 
7.1.1 Ochranná opatření 
 

 Riziko výbušných směsí výparů a vzduchu.  

 (Podle použití) Specifické posouzení rizika vdechování z důvodu přítomnosti H2S  a/nebo 
CO v prostorách nad obaly, ve stísněných prostorách, u zbytků produktů, odpadních 
nádobách a odpadních vodách a neúmyslné úniky musí proběhnout tak, aby bylo možné 
určit vhodné kontrolní postupy s ohledem na místní podmínky.  

 
Informace o bezpečné manipulaci: 

 Zvážit technický pokrok a aktualizaci procesu (včetně automatizace) pro účely eliminace 
úniků.  

 Minimalizovat expozice pomocí opatření jako uzavřených systémů, specializovaných 
zařízení a vhodné obecné/lokální ventilaci.  

 Vypustit systémy a vyčistit přepravní vedení před narušením kontroly.  

 Očistit/vypláchnout vybavení, pokud je to možné, před zahájením údržby.  

 Zvážit potřebu rizika na základě zdravotní prohlídky.  

 Zajistit implementaci bezpečných pracovních systémů práce nebo ekvivalentních 
opatření za účelem řízení rizika.  

 Pravidelně kontrolovat, testovat a udržovat veškerá kontrolní opatření.  
 
Opatření k zabránění požáru/výbuchu: 

 Používat pouze v dobře větraných prostorách.  

 Vyvarovat se všem zdrojům vznícení, oxidačním činidlům, chloru a chlorovodíku nebo 
fluorovodíku.  

 Přijmout bezpečnostní opatření proti statickým výbojům, používat vhodné spojovací 
a/nebo zemnicí postupy.  

 Používat potrubí a zařízení navržené tak, aby odolalo potenciálním tlakům.  

 Používat bezpečnostní ventil nebo jiné ochranné zařízení zabraňující zpětné proudění.  

 Čištění, kontrola a údržba vnitřních konstrukcí skladovacích nádob musí být prováděna 
pouze řádně vybaveným a vyškoleným personálem podle požadavků národních, 
místních nebo firemních předpisů.  

 Manipulovat opatrně s prázdnými obaly; zbytky par mohou být hořlavé.  
 
Opatření na ochranu životního prostředí: Úniky kapalného produktu způsobí vznik rizika 
požáru a vytvoří výbušnou atmosféru. Zajistit zařízení nevytvářející jiskry nebo jeho řádnou 
elektrickou vazbu. Odpad likvidovat bezpečně.  
 
7.1.2 Obecné informace o pracovní hygieně 
Zakázáno je kouřit, jíst a pít. 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně nekompatibilit 
 
Technická opatření a podmínky skladování: 

 Skladujte pouze v dodávaných obalech nebo schválených nádobách.  

 Tlakové láhve musí být zajištěny svisle - a přepravovány pouze v zajištěné poloze v 
dobře větraném vozidle nebo na ručním vozíku.  

 Otevřené tlakové láhve musí být uvolňovány opatrně a skladovány ve vzpřímené poloze.  

 Pro účely údržby nebo konverzace musí být prázdné obaly vyčištěny a regenerovány 
inertním plynem (např. dusíkem).  

 
Obalové materiály: 
Látka musí být skladována ve speciálně navržených tlakových nádobách (sférických nádobách,  
válcových nádobách, lahvích) v souladu s příslušnými předpisy.  
 
Požadavky na sklady a nádoby: Skladovat v určeném chladném a dobře větraném místě.  
 
Třída skladu 2A 

 
 

7.3 Specifická opatření na konci životnosti 
 
Viz expoziční scénáře přiložené k tomuto bezpečnostnímu a datovému listu.  
 

 
 
8.  ŘÍZENÍ EXPOZICE/OCHRANA OSOB 
 
8.1 Parametry řízení 
 
8.1.1 Pracovní expozice/biologické mezní hodnoty 
 

 Látka "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" (CAS č. 68476-86-8) není uvedena na 
seznamu látek podle článku 3, odstavce 1 prezidentského výnosu 307/1986 a jeho 
dodatků, v prezidentském výnosu 90/1999 a 162/2007.  

 Látka "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" (CAS č. 68476-86-8) není uvedena na 
seznamu orientačních Limitních hodnot pracovní expozice uvedených ve Směrnici 
91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU. 

 Pro "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" (CAS č. 68476-86-8) není stanovena 
prahová limitní hodnota (TLV) doporučená ACGIH.  

 
Relevantní expoziční limity: 

 

Název látky : Butan 

Číslo ES: 203-448-7                                                                              Číslo CAS: 106-97-8 

 Mezní hodnota – osmihodinová (*)  Mezní hodnota – krátkodobá (**) 

 mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

 Řecko 2350 1000   

 UK 1450 600 1810 750 

 ACGIH(USA) 1900 800  

 

Název látky: Etyl merkaptan 

Číslo ES: 200-837-3 Číslo CAS:75-08-1 

 Mezní hodnota – osmihodinová (*)  Mezní hodnota – krátkodobá (**) 

 Mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

 25 10 25 10  
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(*) Naměřená nebo vypočtená ve vztahu k referenčnímu období osmihodinového časově 
váženého průměru (TWA). 
(**) Mezní hodnota, nad kterou nesmí expozice nastávat a souvisí s 15minutovým obdobím, 
není-li uvedeno jinak (STEL). 
 
8.1.2 Informace o aktuálně doporučených postupech monitoringu 
 
Odkaz musí být uveden na:  

1. Evropskou normu EN 689 stanovující metody hodnocení expozice vdechováním 
chemickým látkám a na národní implementační dokumentaci metod určování 
nebezpečných látek.  

2. Britskou normu EN 1127:2007 o výbušných prostředích; prevence výbuchu a ochrana 
před výbuchem. Základní koncepty a metodika.  

3. Evropskou normu EN 60079-0:2009 o výbušných prostředích; zařízení; všeobecné 
požadavky.  

 
8.1.3 Příslušné mezní hodnoty pracovní expozice a/nebo biologické mezní hodnoty pro 
kontaminanty vzduchu (jsou-li vytvořeny při použití látky/směsi identifikované výše) 
 
Látka "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" (CAS č. 68476-86-8) není zahrnuta v OSHA: 
ČÁST č. 1915, dílčí část: Z, "Toxické a nebezpečné látky", norma č. 1915.1000, Název: 
KONTAMINANTY VZDUCHU.  
 
8.1.4 Hodnoty DNEL/PNEC: 
 

Relevantní způsob 
expozice 

Deskriptor 
Dlouhodobé 

systémové účinky 
Zdůvodnění 

Zaměstnanci    

Člověk: 
Vdechování 

DNEL 2.21 mg/m3 

Kategorie DN(M)EL se řídí 
obsahem 1,3-butadienu. 

Tímto bude zajištěna 
adekvátní ochrana před riziky 

vdechování způsobené 
benzenem, oxidem 

uhelnatým a sirovodíkem. 

Člověk: 
kůže 

DNEL 
23.4 mg/kg 

bw/den 

Benzen je jediná markerová 
látka, která přispívá k riziku 
pro kůži v rámci systému 
(zbývající markery jsou 

plyny). 

Obecná  
populace 

   

Člověk: 
Vdechování 

DNEL 0.0664 mg/m3 

AF=1. Kategorie DN(M)EL se 
řídí obsahem 1,3-butadienu. 

Tímto bude zajištěna 
adekvátní ochrana před riziky 

vdechování způsobené 
benzenem, oxidem 

uhelnatým a sirovodíkem. 

 

HODNOTY DN(M)EL 
Zdůvodnění derivace (ne) DN(M)EL 

 Akutní expozice 
 
A) Akutní/krátkodobá expozice - systémové účinky:  
Kůže DN(M)EL: Informace nejsou k dispozici: testování není technicky možné (hořlavý plyn při 
pokojové teplotě).  
Vdechování DN(M)EL: Informace o prahu účinku a/nebo reakci na dávku nejsou k dispozici. 
LOAEL nebo NOAEL nelze určit z důvodu absence vedlejších účinků relevantních pro člověka.  
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Charakteristika rizika se zaměří na potenciálně nízké úrovně 1,3-butadienu způsobující vážné 
dlouhodobé účinky.  
B) Akutní - krátkodobá expozice - lokální účinky: 
Kůže DN(M)EL: Informace nejsou k dispozici: testování není technicky možné (hořlavý plyn při 
pokojové teplotě). Charakteristika rizika se zaměří na potenciálně nízké úrovně benzenu 
způsobující vážné dlouhodobé účinky. 
Vdechování DN(M)EL: Informace o prahu účinku a/nebo reakci na dávku nejsou k dispozici. 
LOAEL nebo NOAEL nelze určit z důvodu absence vedlejších účinků relevantních pro člověka. 
Charakteristika rizika se zaměří na potenciálně nízké úrovně 1,3-butadienu způsobující vážné 
dlouhodobé účinky. 
 

 Dlouhodobá expozice 
 
C) Dlouhodobá expozice - lokální účinky: 
Kůže DN(M)EL: Informace nejsou k dispozici: testování není technicky možné (hořlavý plyn při 
pokojové teplotě). Charakteristika rizika se zaměří na potenciálně nízké úrovně benzenu 
způsobující vážné dlouhodobé účinky.  
 
Vdechování DN(M)EL: Informace o prahu účinku a/nebo reakci na dávku nejsou k dispozici. 
LOAEL nebo NOAEL nelze určit z důvodu absence vedlejších účinků relevantních pro člověka. 
 
HODNOTY PNEC 
Zdůvodnění derivace (ne) PNEC 

 PNEC vodní (pitná voda, mořská voda, přerušované uvolňování): Látka je plynným 
UVCB uhlovodíkem. Látka je plynem a je velice nepravděpodobné, že bude rezidentní ve 
vodním prostředí. Derivace vodní PNEC pro plyn není důležitá a technicky minimálně 
použitelná pro hodnocení rizika, protože se látka nebude ve vodním prostředí vyskytovat.  

 PNEC STP: Látka je plynný UVCB uhlovodík. Látka je plynem a je velice 
nepravděpodobné, že bude rezidentní ve vodním prostředí. Derivace vodní PNEC pro 
plyn není důležitá a technicky minimálně použitelná pro hodnocení rizika, protože se 
látka nebude ve vodním prostředí vyskytovat.  

 Sediment PNEC (pitná voda, mořská voda): Látka je plynný UVCB uhlovodík. Látka je 
plynem a je velice nepravděpodobné, že bude rezidentní ve prostředí sedimentu. 
Derivace PNEC sedimentu pro plyn není důležitá a technicky minimálně použitelná pro 
hodnocení rizika, protože se látka nebude v prostředí sedimentu vyskytovat. 

 Půdní PNEC: Látka je plynný UVCB uhlovodík. Látka je plynem a je velice 
nepravděpodobné, že bude rezidentní v půdním prostředí. Derivace půdní PNEC pro 
plyn není důležitá a technicky minimálně použitelná pro hodnocení rizika, protože se 
látka nebude v půdním prostředí vyskytovat. 

 Orální PNEC: Látka mí nízký bioakumulační potenciál a má rozdělovací koeficient 
oktanu menší než 3. Tato látka nepředstavuje riziko sekundární otravy a není 
klasifikována jako "toxická" nebo "škodlivá" minimálně při R48 nebo R60-R64. Z tohoto 
důvodu není potřeba provádět derivaci PNEC.  

 

 
 
 
 

8.1.5 Specifická doporučení k odstupňování regulace (pokud je přístup odstupňování 
regulace použit) 
 
Netýká se. 
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8.2 Řízení expozice 
 
8.2.1 Vhodná technická opatření/Technická opatření k prevenci expozice:  
 
Tento výrobek používat v dobře větraných prostorách s využitím zařízení pro výbušné prostředí.  
  
 
 
Organizační opatření k prevenci expozice:  
 
Než zaměstnanec nastoupí k výkonu činnosti s potenciální expozici látce, musí lékař s 
příslušnou lékařskou registrací provést zdravotní prohlídku a zdokumentovat jeho zdravotní stav.  
 
8.2.2 Opatření na ochranu jednotlivců, například osobní ochranné pomůcky 
 

 Ochrana dýchacích cest: Během úklidu, při ovládání zařízení, ale i v případě úniku 
nosit zařízení ochrany dýchacích cest (EN 137). 

 Ochrana rukou:  V případě styku rukou s kapičkami chladného produktu používejte 
speciální rukavice pro nízké teploty (EN 60903).  

 Ochrana očí:  Používat bezpečnostní brýle nebo obličejový štít na ochranu očí před 
kapičkami velkého produktu (EN 166, CE 13464). Používat brýle (ochranné) nebo 
obličejové štíty na ochranu očí před kapičkami vlhkého produktu (EN 166, CR 13464). 
Používat celoobličejovou masku s filtry pro uhlovodíky v případě menších úniků 
(ekvivalenty EN 136 a 141). 

 Ochrana kůže a těla (jiných částí než rukou): Používat vhodný ochranný oděv (EN 
340, 465, 466, 467), ochrannou obuv (EN 345, 346) a nepromokavé rukavice z PVC 
nebo nitrilu (EN 420, 388) při realizaci obecného pracovního procesu.  

 V případě velkého požáru je nutné používat protipožární overaly (EN 469, 533, 1486) a 
dýchací přístroje (EN 137). 

 

 
 

8.2.2.1 Ochrana očí/obličeje: 
 

 
Nosit bezpečnostní brýle nebo obličejové štíty.   

  
 
 

8.2.2.2 Ochrana kůže: 
 

    
Ochrana rukou: 
Nosit nepromokavé rukavice z PVC nebo nitrilu.  

 
Ostatní: 

   Nosit vhodné ochranné oděvy a ochrannou obuv.  
 
 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest: 
 

 
Nosit nezávislé dýchací přístroje (nezávislé vzduchové dýchací přístroje se 
stlačeným vzduchem).  
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8.2.3 Řízení expozice životního prostředí: 
 
Pravděpodobnost úniku do životního prostředí (do vzduchu) během výroby a distribuce. 
Monitorování úniku do životního prostředí musí probíhat podle místních předpisů a předpisů EU.  
 

 
 
 
9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

 
a) Vzhled Skupenství : Plynné, Barva: bezbarvé 
b) Zápach(Rozhodnutí 300/2005, Úřední věstník 
Řecké republiky 1483/B/06-10-2006) 

Nepříjemný, významný při 20% LFL 

c) Prahová hodnota zápachu Netýká se 
d) pH Netýká se 
e) Bod tavení/bod mrazu Bod tavení: od -187,6 do -138,3°C 
f) Prvotní bod varu a rozsah teplot varu Od -161,48 do -0,5°C 
g) Bod vznícení Od -104 do -60°C 
h) Míra odpařování Netýká se 
i) Hořlavost Netýká se. Údaje o hořlavosti jsou k 

dispozici pro etan, metan, propan a butan.  
 j) Meze horní/dolní hořlavosti nebo 

výbušnosti 
Horní a dolní meze výbušnosti: od  1,8- 
15% 

k) Tlak par (Rozhodnutí 300/2005, Úřední 
věstník Řecké republiky 1483/B/06-10- 
2006) 

Max 505kPa při 40oC 

l) Hustota par Netýká se 
m) Relativní hustota Netýká se. Absolutní hustota: od

 0,4228 do 
0.589g.cm-3, při 25°C. n) Rozpustnost(i) Rozpustnost ve vodě: od 24,4 do 60,4 mg.l-
1. o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Od Kow 1,09 do 2,8 

p) Teplota samovznícení Od 287 do 537°C 
q) Teplota rozkladu Netýká se 
r) Viskozita Netýká se. Látka je plyn.  
s) Výbušné vlastnosti Netýká se. Žádné chemické skupiny nejsou 

asociovány  
s výbušnými vlastnostmi přítomnými ve 
struktuře látky.  t) Oxidační vlastnosti Netýká se. Látka nemůže exotermicky 
reagovat 
s hořlavými materiály na základě její 
chemické struktury.  

 
 

9.2 Další informace 
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10. STABILITA A REAKTIVITA 
 
 

10.1 Reaktivita 
 
Informace nejsou k dispozici. 
 
10.2 Chemická stabilita 
 
Výrobek je při normálních teplotách skladování, manipulace a použití stabilní.  
 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
  
Informace nejsou k dispozici. 
 
 
10.4 Podmínky, kterým je nutné se vyvarovat 
 
Kontakt s nekompatibilními materiály, vystavení produktu ohni, jiskrám a dalším zdrojům 
vznícení.  
 
10.5 Nekompatibilní materiály 
 
Halogeny, oxidanty.  
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
 
Oxid uhelnatý a oxid uhličitý.  
 

 
 
 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 
Látka "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" je člen skupiny LOA (Low Olefins and 
Aromatics) kategorie K podle REACH. Tato kategorie je vytvořena pro účely implementace 
REACH na principu, podle kterého jsou látky "Kategorie K" produkovány podle fyzikálně-
chemické a technické specifikace a představují podobná zdravotní, bezpečnostní a ekologická 
rizika. Tedy, informace uvedené níže z klíčových studií platí pro všechny členy Kategorie K.  
 
A) Akutní toxicita: Látka je hořlavý plyn při pokojové teplotě, a proto není potřeba v souladu s 
Přílohou XI REACH plnit požadavek na údaje o akutní orální a dermální toxicitě.  
 
B) Podráždění kůže: Látka je hořlavý plyn při pokojové teplotě. Z tohoto důvodu nelze provést 
studii podráždění pokožky v souladu s částí 2, přílohy XI REACH. Neexistují žádné náznaky, 
podle kterých by hlavní prvky látky dráždily pokožku, ale přímý kontakt s kůží nebo sliznicí s 
kapalnými formami alkanových plynů může způsobit popáleniny a omrzliny z důvodu extrémně 
nízké teploty kapaliny.  
 
Klíčová hodnota pro hodnocení bezpečnosti chemikálie: Nedráždivý.  
 
C) Vážné poškození zraku/podráždění: Látka je hořlavý plyn při pokojové teplotě. Z tohoto 
důvodu nelze provést studii podráždění očí v souladu s částí 2, přílohy XI REACH. Neexistují 
žádné náznaky, podle kterých by hlavní prvky látky dráždily oči.  
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Klíčová hodnota pro hodnocení bezpečnosti chemikálie: Nedráždivý. 
 
D) Podráždění dýchacího ústrojí nebo pokožky: K dispozici nejsou žádné údaje o podráždění 
pokožky a žádné náznaky o tom, že by byla látka nebo její hlavní složky látkami způsobující 
podráždění pokožky. Všechny jsou plyny hořlavými při pokojové 
teplotě, a proto je od požadavku na určení podráždění pokožky upuštěno. Nebyly provedeny 
žádné studie o podráždění dýchacích cest, avšak neexistují náznaky, podle kterých by látka 
nebo její hlavní složky měly způsobit podráždění dýchacích cest.  
 
E) Mutagenita pro zárodečné buňky (genetická toxicita in vitro/in vivo): Informace nejsou k 
dispozici. Existují údaje o mutagenitě hlavních složek látky. Hodnocení rozsáhlých informací z 
databází naznačuje, že látka a její hlavní složky nejsou genotoxické.  
  
F) Karcinogenita: K dispozici nejsou žádné specifické údaje o karcinogenitě.  
 
G) Toxicita pro reprodukci:  Informace nejsou k dispozici. Důkazní váha ze studií provedených u 
podobných složek alkanů C2-C4 a propenu nenaznačují existenci důkazů vlivů na reprodukční 
toxicitu. 
 
 
H) Jednorázová SHOT expozice: Informace nejsou k dispozici. 
 
I) Opakovaná STOT expozice: Informace nejsou k dispozici. 
 
J) Riziko aspirace: Informace nejsou k dispozici. 
 

 
 
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

Látka "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" je člen skupiny LOA (Low Olefins and 
Aromatics) kategorie K podle REACH. Tato kategorie je vytvořena pro účely implementace 
REACH na principu, podle kterého jsou látky "Kategorie K" produkovány podle fyzikálně-
chemické a technické specifikace a představují podobná zdravotní, bezpečnostní a ekologická 
rizika. Tedy, informace uvedené níže z klíčových studií platí pro všechny členy Kategorie K. 
 
12.1 Toxicita 
 
12.1.1 Toxicita pro vodní prostředí 
 
Krátkodobá toxicita pro ryby: Odhadovaná LC50 = 24,11 - 147,54 mg/L v pitné vodě.  
 
Dlouhodobá toxicita pro ryby:  Není potřeba zkoumat další účinky na vodní organismy v souladu 
s hodnocením bezpečnosti chemikálie.  
 
Krátkodobá toxicita pro vodní bezobratlovce: Odhadovaná 96hodinová LC50 = 7,02 - 69,43 mg/L 
 
Dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlovce: Není potřeba zkoumat další účinky na vodní 
organismy v souladu s hodnocením bezpečnosti chemikálie. 
 
Toxicita pro vodní řasy a kyanobakterie: EC50 = 7,71 - 16,5 mg/l. 
 
Toxicita pro vodní rostliny jiné než řasy: Informace nejsou k dispozici. 
 
Toxicita pro mikroorganismy: Inhibiční testy respirace aktivovaného kalu není potřeba provádět z 
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důvodu existence zmírňujících faktorů označujících, že mikrobiální toxicita nemůže 
pravděpodobně nastat, protože látka je při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku plynná a 
očekává se únik do ovzduší.  
 
Toxicita pro ostatní vodní organismy: Informace nejsou k dispozici. 
 
12.1.2 Toxicita sedimentu: 
 
Studie dlouhodobé toxicity pro sedimentační organismy nemusí být realizována na základě 
hodnocení bezpečnosti chemikálií.  
 
12.1.3 Pozemská toxicita: 
 
Studie krátkodobé toxicity pro bezobratlé nemusí být realizována z toho důvodu, že nepřímá a 
přímá expozice půdy je nepravděpodobná.  
 
Toxicita pro ptactvo: Podle hodnocení bezpečnosti chemikálií nemusí být prováděna studie 
dlouhodobé nebo reproduktivní toxicity pro ptactvo, protože neexistují náznaky o tom, že by měla 
tato látka potenciál kontaminovat potravinový řetězec, jelikož není trvalá a bioakumulativní.  
 

 
 

12.2 Vytrvalost a odbouratelnost 
 
12.2.1 Hodnocení vytrvalosti 
 
Předpokládané údaje napovídají, že reprezentativní struktury látky nejsou považovány za 
vytrvalé a nesplňují kritéria pro sledování vytrvalosti.  
 
12.2.2 Stabilita 
 
Hydrolýza: Předpokládá se, že látka nebude procházet hydrolýzou v prostředí z důvodu 
nedostatku funkčních skupin s hydrolytickou schopností, a proto není testování z vědeckého 
hlediska nutné.  
 
Fototransformace ve vodě a půdě: Informace nejsou k dispozici. 
 
12.2.3 Biologická odbouratelnost 
 
Biologická odbouratelnost ve vodě: Při neexistenci experimentálních údajů byly reprezentativní 
prvky kategorie odhadnuty s využitím výpočtů QSAR. Tyto odhady předpokládají, že prvky 
kategorie jsou okamžitě biologicky odbouratelné.  
 
Biologická odbouratelnost ve vodě a sedimentu: Látka se vyznačuje nízkým potenciálem 
adsorpce k sedimentu. Simulační testy není potřeba provádět, protože hodnocení bezpečnosti 
chemikálií neodhalilo potřebu dále zkoumat degradaci látky ve vodě.  
 
Biologická odbouratelnost v půdě: Studie nemusí být prováděna, protože látka se vyznačuje 
nízkým potenciálem adsorpce k půdě.  
 

 
 

12.3 Bioakumulativní potenciál 
 
Rozdělovací koeficient látky je nižší než 3,0, což znamená, že tato látka nesplňuje kritéria 
bioakumulace (B) nebo blízké bioakumulace (vB). Látka tak není považována za B nebo vB.  
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12.4 Mobilita v půdě 
 
Informace nejsou k dispozici. 
 

 

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB 
 
Prověřovací posuzování dostupných dat o látce naznačují, že látka není považována za 
PBT/vPvB.  
 

 
 

12.6 Ostatní vedlejší účinky 
 
Charakterizace emise není požadována, protože látka nesplňuje kritéria na PBT/vPvB.  
 

 
13. OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ 
 

13.1 Metody zpracování odpadu 
 
13.1.1 Likvidace produktu/obalu: 
 
Likvidaci proveďte v souladu s příslušnou legislativou a souhlasem místních úřadů. Použité obaly 
vraťte dodavateli.  
 
13.1.2 Zpracování odpadu - relevantní informace: 
 
Produkt se za normálních teplotních a tlakových podmínek vypařuje velice rychle a potřeba jeho 
likvidace není častá.  
 
13.1.3 Likvidace odpadu - relevantní informace: 
 
Nelikvidovat v kanalizaci.  
 
13.1.4 Další doporučení týkající se likvidace: 
 
13.2 Dodatečné informace 
 

 
14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ 
 

Silniční přeprava (ADR/RID) 
  

Číslo OSN: 1011 
Řádný přepravní název podle OSN: BUTAN Třída 
(třídy) nebezpečí přepravy: 2 
Skupina balení: - 
Ekologická rizika (Modelová nařízení OSN/2009):  

 Omezená množství: 0 (E0) 

 Obaly a IBC: P200 

 Přenosné nádoby a velkoobjemové zásobníky:  

 Pokyny: T50 
Zvláštní bezpečnostní opatření k použití: Žádná 
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Pozemní říční přeprava (AND(R)) 
  

Číslo OSN: 1011 
Řádný přepravní název podle OSN: BUTAN  
Třída (třídy) nebezpečí přepravy: 2 
Skupina balení: - 
Ekologická rizika (Modelová nařízení OSN/2009): 

 Omezená množství: 0 (E0) 

 Obaly a IBC: P200 

 Přenosné nádoby a velkoobjemové zásobníky: 
Pokyny:T50 

Zvláštní bezpečnostní opatření k použití: Žádná 
 

 

Námořní přeprava 
(Kodex IMDG) 
  

Číslo OSN: 1011 
Řádný přepravní název podle OSN: BUTAN  
Třída (třídy) nebezpečí přepravy: 2.1 
Skupina balení: - 
Rizika pro životní prostředí:  Neznečišťuje mořské prostředí.  
Zvláštní bezpečnostní opatření k použití: Žádná 

 

 

Letecká přeprava 
(ICAO-TI/IATA-DGR) 
                                                 Číslo OSN: 1011 

Řádný přepravní název podle OSN: BUTAN  
Třída (třídy) nebezpečí přepravy: 2.1 
Skupina balení: - 
Osobní a nákladní letadla: 

 Omezená množství: Zakázáno 

 Obaly a IBC: Zakázáno 
Pouze nákladní letadla:  

 Omezená množství: 150 kg 

 Obaly a IBC: P200 
Zvláštní bezpečnostní opatření k použití: Žádná 

  
 

 
14.1 Další informace o přepravě 
 
Pro konkrétní látku "Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované" (CAS č. 68476-86-8) nejsou k 
dispozici žádné informace o přepravě. Informace výše uvedené se týkají butanu (CAS č. 106- 
97-8). 
 
15. REGULAČNÍ INFORMACE 
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí/zvláštní 
legislativa pro látku nebo směs 
 
Národní předpisy 
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 Prezidentský výnos (PD) 90/1999 (Úřední věstník 94A), Určení mezních hodnot pracovní 
expozice a maximální orientační hodnoty k některým chemickým faktorům během práce  

 
v souladu s ustanoveními směrnic 91/322/EHS a 96/94/EU Evropské komise, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 Ministerská vyhláška 14858, Úřední věstník Řecké republiky 477/B/1-7-93. 

 Rozhodnutí 300/2005, Úřední věstník Řecké republiky 1483/B/06-10-2006. 
Nařízení EU 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. května 1999  
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných přípravků. 

 Směrnice Rady 96/62/ES z 27. září 1996 o hodnocení a řízení kvality ovzduší.  
Úřední věstník L 296 , 21/11/1996 str. 0055 – 0063. 

 Směrnice Rady 96/61/ES z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 
znečištění. OJ L 257, 10.10.1996, str. 26–40. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES z 23. října2001 
národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší.  

 Směrnice Rady 96/82/ES z 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s 
přítomností nebezpečných látek (Seveso II).  

 

 
 

15.2 Posouzení bezpečnosti chemikálie 
 
Provedeno bylo posouzení bezpečnosti chemikálie.  
 

 
 
16. DALŠÍ INFORMACE 
 
A) Oznámení o změnách 
 
Předchozí verze bezpečnostního a datového listu komerčního butanu (rev. 5, prosinec 2009) 
byla zcela revidována v souladu s nařízeními 1907/2006, 1272/2008, 453/2010. 
 
B) Zkratky a zkratková slova 
 
ES Expoziční scénář 
CLP Klasifikace, značení a balení 
GHS Globální harmonizovaný systém 
PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický  
vPvB vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
TWA Časově-vážený průměr 
STOT Specifická toxicita pro cílový orgán 
SCOEL Vědecký výbor pro expoziční pracovní limit 
TLV Hodnota prahového limitu 
PEL Povolený expoziční limit 
DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
PNEC Stanovení koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
STP Závod pro zpracování splašků 
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
GPMT Maximalizační test na morčeti 
MEST Specifický transkript homologu mesodermu (myš) 
NOAEL Úroveň nezjištěných vedlejších účinků 
NOELR Míra zatížení sledovaného účinku  
LOAEL Nejnižší úroveň sledovaného vedlejšího účinku   
NOEL Úroveň nesledovaného účinku 
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NOEC Koncentrace bez účinku 
LFL Spodní limit hořlavosti 
  
 
 
C) Klíčové odkazy na literaturu a datové zdroje 
 
1.  UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - 

Model Regulations 16. revidované vydání, 2009. Část 3: “Dangerous goods list, special 
provisions and exceptions” - 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev16/16files_e.html 

2. Kodex IBC, kapitoly 17 a 18.  
3. IATA, DG seznam podle PI, říjen 2008 – http://www.iata.org 
4. OSHA, Occupational Safety & Health Administration - http://osha.gov 
 
D) Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsí podle Nařízení  
(ES) 1272/2008 [CLP] 
 

Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008 Postup klasifikace 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované (CAS č. 68476-86-8) 

Hořl. plyn 1 H220 Na základě testovacích 
dat. Zkapalněný plyn H280 

 

Etyl merkaptan (CAS č. 75-08-1) 
Hořl. kap. 2 H225 Látka uvedena v seznamu 

v příloze VI (tabulka 3.1) 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 
(CLP), číslo: 016-022-00-9 

 

Akutní tox. 4 * H332 
Vodní akutní 1  H400 
Vodní chronický 1 H410 
 
Komerční butan (směs) 
Hořl. plyn 1 H220 Na základě mezních 

hodnot tabulky 1.1 přílohy I 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 
(CLP) nemusí být 
přítomnost etyl merkaptanu 
brána v potaz pro účely 
klasifikace směsi.  

 

Zkapalněný plyn H280 

 
E) Příslušné R-věty a/nebo H-věty (číslo a celé znění) 
R12 Extrémně hořlavý 
H220 Extrémně hořlavý plyn 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat 
 
F) Doporučení ke školení 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu je možné použít pro účely školení.  
 
G) Další informace 
 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace zde uvedené se týkají výhradně konkrétního produktu a nelze je aplikovat pro stejný 
materiál, pokud je použitý v kombinaci s jiným materiálem (jinými materiály) nebo v jakémkoliv procesu. Tyto informace jsou 
přesné a spolehlivé na základě dat, které má Hellenic Petroleum SA k dispozici k výše uvedenému datu a jsou poskytnuty v 
dobré víře, avšak bez jakékoliv záruky. Tento e-SDS je poskytnut zákazníkům, aby podle něj posoudili a určili, zda jsou 
informace zde uvedené vhodné a úplné z hlediska jejich konkrétního použití produktu. Jejich závazkem je předat relevantní 
expoziční scénáře a používat příslušné informace k vytváření vlastních e-SDS.  

 
EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 1 Z 9 
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ES1 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 
Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 
Název ES1 - Výroba ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných;  

CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

SU8 Velkoobjemová výroba chemikálií (včetně ropných produktů) 

SU9 Výroba průmyslově čistých chemikálií 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza), kde existuje možnost expozice 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 

v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC15 Použití jako laboratorního reagentu 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC1 Výroba látek 

ERC4 Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětu 

Procesy, úkoly,  

začleněné aktivity 

Výroba látek nebo použití jako meziprodukt nebo procesní chemikálie nebo extrakční 

činidlo.  

Zahrnuje recyklaci/regeneraci, přepravy materiálu, skladování, odběr vzorků, související 

laboratorní činnosti, údržbu a nakládání (včetně  

námořních plavidel/lodí, silničních/železničních cisteren a velkoobjemových nádob).  

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje procento látky v produktu 

až do 100 % (není-li uvedeno jinak) [G13]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 
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Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 

 

Předpokládá přiměřený základní standard  

implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C  

[G15]. Předpokládá maximální obsah butadienu  
1 % a maximální obsah benzenu 1 %.  

Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 
Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

PROC2 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]; s odběrem 

vzorku [CS56]. 

S občasnou řízenou expozicí [CS140]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

Skladování materiálu [CS67]; s občasnou řízenou 

expozicí [CS140]. 

Zajištění přepravy materiálu  

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

Skladování látky v uzavřeném systému 

[E84]. 

PROC3 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Použití v uzavřeném dávkovém procesu [CS37]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 

PROC4 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. 
Dávkový proces [CS55]; s odběrem vzorku [CS56]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné  

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Manipulace s látkou v především 

uzavřeném systému vybaveném extrakční 

ventilací [E49]. 

, nebo [G9]: 

Zajištění provádění operace venku  
[E69]. 

Předcházení výkonu operace ne déle než  
1 hodinu [OC27]. 

PROC8a 
Čištění a údržba zařízení [CS39]. 

Zajištění extrakční ventilace v místech  
výskytu emisí [E54]. 

Vypouštění systému před odstavením nebo 

údržbou zařízení [E65]. 

PROC8b 

Kontrola procesu [CS2]. 
Velkoobjemové přenosy [CS14]; (otevřené systémy) 
[CS108]. Velkoobjemové přenosy [CS14]; (uzavřené 
systémy) [CS107]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

, nebo [G9]: 

Zajištění provádění operace venku 
[E69]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

Použití kontrolovaného systému určeného k 

řízení expozice [E89]. 

PROC15 

Laboratorní aktivity [CS36]. 

Manipulace v rámci odpařovače nebo  

implementace vhodných ekvivalentních metod 

pro minimalizaci expozice [E12]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 
procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 
uvolnění. Minimalizace expozice pomocí 
opatření jako například uzavřené systémy, 
specializovaná zařízení a vhodné obecné/lokální 
odvětrávání. Vypuštění  
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 systémů a vyčištění přepravního vedení před  

narušením uzavření. Vyčištění/vypláchnutí 

zařízení, je-li to možné, před 

údržbou. V případě potenciální  
expozice: Omezit přístup pouze oprávněným 
osobám; zajistit specifické školení operátorů pro 
minimalizaci expozice; nosit vhodné rukavice a 
overaly k zabránění kontaminace kůže; nosit 
ochranu dýchacích cest, je-li její ochrana 
stanovena pro určité příspěvkové scénáře; 
okamžitě odstranit úniky a bezpečně zlikvidovat 
odpady. Zajistit implementaci bezpečných 
pracovních systémů práce nebo ekvivalentních 
opatření za účelem řízení rizika. Pravidelně 
kontrolovat, testovat a udržovat veškerá 
kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno.  

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak  

[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 2 Z 9 

ES2 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES2 – Distribuce ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných; 
CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

SU8 Velkoobjemová výroba chemikálií (včetně ropných produktů) 

SU9 Výroba průmyslově čistých chemikálií 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza), kde existuje možnost expozice 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 

v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnici linka, včetně 
odvažování) 

PROC15 Použití jako laboratorního reagentu 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC1 Výroba látek 

ERC2 Formulování přípravků* 

ERC3 Formulace látek jako součásti materiálů 

ERC4 Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětu 

ERC5 Průmyslové využití s následným začleněním do matrice 

ERC6a Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů) 

ERC6b Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek 

ERC6c Průmyslové použití monomerů k výrobě termoplastu 

ERC6d Průmyslové využití procesních regulátorů pro procesy polymerizace ve výrobě pryskyřic, 
pryží, polymerů 

ERC7 Průmyslové použití látek v uzavřených systémech. 
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Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Nakládání (včetně námořních plavidel/lodí, železničních/silničních vozů a nakládání IBC) 

a přebalování (včetně bubnů a malých obalů) látky, včetně její  

distribuce a souvisejících laboratorních činností.  

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje procento látky v produktu 

až do 100 % (není-li uvedeno jinak) [G13]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 

(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 

 

Předpokládá přiměřený základní standard 

implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C 

[G15]. Předpokládá obsah butadienu 1 % a  
obsah benzenu 1 %.  

Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 
Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

PROC2 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15];  s odběrem 

vzorku [CS56]. 

S občasnou řízenou expozicí [CS140]. 

Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 

k předcházení expozice [E8]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

Skladování materiálu [CS67]; s občasnou řízenou 

expozicí [CS140]. 

Zajištění provádění operace venku [E69]. 
Skladování látky v uzavřeném systému [E84]. 

PROC3 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Použití v uzavřeném dávkovém procesu [CS37]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému [E47]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. 

Kontrola procesu [CS2]. Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 

k předcházení expozice [E8]. 

PROC4 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. 
Dávkový proces [CS55]; s odběrem vzorku [CS56]. 

Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 

k předcházení expozice [E8]. 
Zajištění přiměřeného standardu obecné 
ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 
hodinu) [E11]. 

PROC8a 

Čištění a údržba zařízení [CS39]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené  

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému  
před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

PROC8b 
Velkoobjemové přenosy [CS14]; (otevřené systémy) [CS108]. 

 

Velkoobjemové přenosy [CS14]; (uzavřené systémy) [CS107]. Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
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 [E47]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím 

nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC9 

Plnění bubnů a malých obalů [CS6]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění přepravy materiálu 
pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC15 
Laboratorní aktivity [CS36]. 

Manipulace v rámci odpařovače nebo 

implementace vhodných ekvivalentních metod 

pro minimalizaci expozice [E12]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 
procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 
uvolnění. Minimalizace expozice pomocí 
opatření jako například uzavřené systémy, 
specializovaná zařízení a vhodné obecné/lokální 
odvětrávání. Vypustit systémy a vyčistit 
přepravní vedení před narušením kontroly. 
Očistit/vypláchnout vybavení, pokud je to 
možné, před zahájením údržby. V případě 
potenciální expozice: Omezit přístup pouze 
oprávněným osobám; zajistit specifické školení 
operátorů pro minimalizaci expozice; nosit 
vhodné rukavice a overaly k zabránění 
kontaminace kůže;  nosit ochranu 
dýchacích cest, je-li její ochrana stanovena pro 
určité příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit 
úniky a bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 
implementaci bezpečných pracovních systémů 
práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 
řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 
udržovat veškerá kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 

[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 3 Z 9 
 

ES3 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES3 – Formulování & přebalování/balení ropných plynů, zkapalněných, 

aromatizovaných; CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

SU10 Formulování [míchání] přípravků a/nebo přebalování (kromě slitin) 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza), kde existuje možnost expozice 

PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků* a 
předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnici linka, včetně 
odvažování) 

PROC14 Výroba přípravků* nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. 

PROC15 Použití jako laboratorního reagentu 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC2 Formulování přípravků 

Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Formulování, balení a přebalování látky a jejích směsí v dávce 

nebo kontinuální operace, včetně skladování, přenosu materiálů, míchání, balení v 

malém a velkém rozsahu, odběru vzorků, údržby a souvisejících laboratorních činností.  

 

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje procento látky v produktu 

až do 100 % (není-li uvedeno jinak) [G13]. 
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Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 

(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 

 

Předpokládá přiměřený základní standard 

implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C 

[G15]. Předpokládá obsah butadienu 1 % a 
obsah benzenu 1 %. 

Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 
Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

PROC2 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15];  s odběrem 

vzorku [CS56]. 

S občasnou řízenou expozicí [CS140]. 

Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 
k předcházení expozice [E8]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

Skladování [CS67]; s občasnou řízenou expozicí 

[CS140]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. Skladování látky v 

uzavřeném systému [E84]. 

PROC3 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Použití v uzavřeném dávkovém procesu [CS37]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 
Minimalizace expozice částečným uzavřením 
provozu nebo vybavené a zajištění extrakční 
ventilace u otvorů [E60]. 

Kontrola procesu [CS2]. Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 
k předcházení expozice [E8]. 

PROC4 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. 
Dávkový proces [CS55]; s odběrem vzorku [CS56]. 

Vzorky přes uzavřenou smyčku nebo jiné systémy 
k předcházení expozice [E8]. 

 
 

 

PROC5 

Operace míchání (otevřené systémy) [CS30]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění extrakční ventilace v místech 
výskytu emisí [E54]. 

 
 
 
 
 
 
 
PROC8a 
Čištění a údržba zařízení [CS39]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému 

před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

Okamžitě uklidit úniky [C&H13]. 

Nosit respirátor odpovídající EN140 s filtrem 

typu A nebo lepším [PPE22]. 

Uschovat vypuštěné látky v těsném skladovacím 

zařízení až do likvidace nebo následné recyklace 

[ENVT4]. 

PROC8b 

Velkoobjemové přenosy [CS14].  

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC9 

Plnění bubnů a malých obalů [CS6]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Minimalizovat expozice částečným uzavřením 

provozu nebo zařízení a zajistit extrakční 

ventilaci u otvorů [E60]. 

PROC14 
Výroba nebo příprava výrobků tabletováním,  

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 
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kompresí, lisováním nebo výrobou pelet [CS100].  

PROC15 
Laboratorní aktivity [CS36]. 

Manipulace v rámci odpařovače nebo 

implementace vhodných ekvivalentních metod 

pro minimalizaci expozice [E12]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 
procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 
uvolnění. Minimalizace expozice pomocí 
opatření jako například uzavřené systémy, 
specializovaná zařízení a vhodné obecné/lokální 
odvětrávání. Vypustit systémy a vyčistit 
přepravní vedení před narušením kontroly. 

Očistit/vypláchnout vybavení, pokud je to 
možné, před zahájením údržby. V případě 
potenciální expozice: Omezit přístup pouze 
oprávněným osobám; zajistit specifické školení 
operátorů pro minimalizaci expozice; nosit 
vhodné rukavice a overaly k zabránění 
kontaminace kůže; nosit ochranu dýchacích cest, 
je-li její ochrana stanovena pro určité 
příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit úniky a 
bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 
implementaci bezpečných pracovních systémů 
práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 
řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 
udržovat veškerá kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 

[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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ES4 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES4 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných v nadouvadlech; CAS č. 

68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnici linka, včetně 
odvažování) 

PROC12 Použití pěnicích činidel při výrobě pěny 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC4 Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětu 

Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Použití jako nadouvadlo pro pevné a pružné pěny, včetně přepravy  

materiálu, míchání a vstřikování, vytvrzování, skladování a balení. 

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje procento látky v produktu 

až do 100 % (není-li uvedeno jinak) [G13]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 
 

Předpokládá přiměřený základní standard 
implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C [G15]. 

Předpokládá obsah butadienu 1 % a 
obsah benzenu 1 %. 
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Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 

Operace míchání (uzavřené systémy) [CS29]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

PROC2 
Skladování [CS67].  

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. Skladovat látku v 

uzavřeném systému [E84]. 

PROC3 

Operace míchání (uzavřené systémy) [CS29]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

 
PROC8b 
Částečně objemné obaly [CS128]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

PROC9 
Plnění bubnů a malých obalů [CS6]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

PROC12 

Přenosy materiálu [CS3]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 

procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 

uvolnění. Minimalizovat expozici  

pomocí opatření, jako např. uzavřených 

systémů, specializovaných zařízení a vhodného 

obecného/místního odvětrávání. Vypustit 

systémy a vyčistit přepravní vedení před 

narušením kontroly. Očistit/vypláchnout 

vybavení, pokud je to možné, před zahájením 

údržby. V případě potenciální expozice: Omezit 

přístup pouze oprávněným osobám; zajistit 

specifické školení operátorů pro minimalizaci 

expozice; nosit vhodné rukavice a overaly k 

zabránění kontaminace kůže;  nosit 

ochranu dýchacích cest, je-li její ochrana 

stanovena pro určité příspěvkové scénáře; 

okamžitě odstranit úniky a bezpečně zlikvidovat 

odpady. Zajistit implementaci bezpečných 

pracovních systémů práce nebo ekvivalentních 

opatření za účelem řízení rizika. Pravidelně 

kontrolovat, testovat a udržovat veškerá 

kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 
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[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROZŠÍŘENÝ BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST 
 V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1907/2006 

 

Komerční BUTAN 

Datum vydání: 10 - 05 -2011 Verze: 0006 Strana 33 ze 47 

 
 
 

   
 

EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 5 Z 9 
 

ES5 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES5 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných v palivech; 

CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC16 Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici pocházející z 
nespáleného výrobku 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC7 Průmyslové použití látek v uzavřených systémech. 

Procesy, úkoly, 
začleněné aktivity 

Zahrnuje použití jako palivo (nebo přísada do paliva) a zahrnuje činnosti související s 

přepravou, použitím, údržbou zařízení a manipulací s odpadem.  

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 
 

Předpokládá přiměřený základní standard 
implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C 

[G15]. Předpokládá obsah butadienu 1 % a 

obsah benzenu 1 %. 

Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
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Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. [E47]. 

Nosit vhodné rukavice testované podle EN374 

[PPE15]. 

Skladování [CS67]. Skladování látky v uzavřeném systému 

[E84]. 

PROC2 
Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15];  s občasnou 
řízenou expozicí [CS140]. 

Manipulace s látkou v především 
uzavřeném systému vybaveném extrakční 
ventilací [E49]. 

Skladování [CS67]; s občasnou řízenou expozicí 

[CS140]. 

Zajištění extrakční ventilace v místech 

výskytu emisí [E54]. 
Skladování látky v uzavřeném systému 

[E84]. 

Údržba zařízení [CS5]. Zajištění přiměřeného standardu řízené 
ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému  

před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

PROC3 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Dávkový proces [CS55]; 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Manipulace s látkou v především 

uzavřeném systému vybaveném extrakční 

ventilací [E49]. 

PROC8a 

Čištění nádrže a nádoby [CS103]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému 
před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 
Umožnit přístup pouze oprávněným osobám 
[AP1]. 

Aplikovat postupy vstupu do nádoby včetně 

použití nuceně přiváděného vzduchu [AP15]. 

 
 

 

PROC8b 

Velkoobjemové přenosy [CS14]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Zajištění přepravy materiálu 
pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

Přeprava bubnu/dávky [CS8]. Zajištění přepravy materiálu 
pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 
Nosit vhodné rukavice testované podle EN374 
[PPE15]. 

PROC16 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. 

(uzavřené systémy) [CS107]. 

Dávkový proces [CS55]; 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Manipulovat s látkou v především uzavřeném 

systému vybaveném extrakční  

ventilací [E49]. 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 
procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 
uvolnění. Minimalizovat expozici pomocí 
opatření, např. uzavřených systémů, 
specializovaných zařízení a vhodného obecného 
/ 
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 lokálního odvětrávání. Vypustit  

systémy a vyčistit přepravní vedení před 

narušením kontroly. Vyčistit/vypláchnout  

zařízení, pokud je to možné, před údržbou. V 

případě potenciální expozice: Omezit přístup 

pouze oprávněným osobám; zajistit specifické 

školení operátorů pro minimalizaci expozice; 

nosit vhodné rukavice a overaly k zabránění 

kontaminace kůže; nosit ochranu 

dýchacích cest, je-li její ochrana stanovena pro 

určité příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit 

úniky a bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 

implementaci bezpečných pracovních systémů 

práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 

řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 

udržovat veškerá kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 
[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 6 Z 9 
 

ES8 – Zaměstnanec v průmyslovém zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES4 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných ve funkčních 

kapalinách; 

CAS č. 68476-86-8 Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU3 Průmyslová využití: Využití látek jako takových nebo v přípravcích* v průmyslových 
závodech 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnici linka, včetně 
odvažování) 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC7 Průmyslové použití látek v uzavřených systémech. 

Procesy, úkoly, 
začleněné aktivity 

Použití jako funkční kapaliny, např. lanové oleje, přepravní oleje, izolátory, chladicí 

kapaliny, hydraulické kapaliny v průmyslových zařízeních, včetně údržby a souvisejících 

přeprav materiálů.  

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje procento látky v produktu 

až do 100 % (není-li uvedeno jinak) [G13]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 
 

Předpokládá přiměřený základní standard 
implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C [G15]. 

Předpokládá obsah butadienu 1 % a 

obsah benzenu 1 %. 
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Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Minimalizovat expozice částečným uzavřením 
provozu nebo zařízení a zajistit extrakční 

ventilaci u otvorů [E60]. 

Skladování [CS67]. Skladování látky v uzavřeném systému 
[E84]. 

PROC2 

Skladování [CS67]; s občasnou řízenou expozicí 
[CS140]. 

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

Skladování látky v uzavřeném systému [E84]. 

Údržba zařízení [CS5]. Zajištění extrakční ventilace v místech 

výskytu emisí [E54]. 

Vypouštění systému před odstavením nebo 

údržbou zařízení [E65]. 

PROC3 

Velkoobjemové přenosy 

[CS14]. Dávkový proces 

[CS55]; 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím 

nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC8a 

Velkoobjemové přenosy [CS14]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 

Velkoobjemové přenosy [CS14];  s občasnou řízenou 

expozicí [CS140]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 

Zajištění odvětrávání v místech přepravy 

materiálu a ostatních otvorech [E82]. 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Zajištění extrakční ventilace v místech 
výskytu emisí [E54]. 

PROC8b 

Velkoobjemové přenosy [CS14]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Zajištění přepravy materiálu 
pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC9 

Přeprava bubnu/dávky [CS8]. 

Specializované zařízení [CS81]. 

Zajištění přepravy materiálu 
pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

Plnění/příprava zařízení z bubnů nebo  
kontejnerů [CS45]; Ruční [CS34]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajistit odvětrávání v místech s výskytem emisí 

[E54]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 

procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 

uvolnění. Minimalizovat expozici 

pomocí opatření, jako např. uzavřených 

systémů, specializovaných zařízení a vhodného 

obecného/místního odvětrávání. Vypustit 

systémy a vyčistit přepravní vedení před 

narušením kontroly. Vyčištění/vypláchnutí 

zařízení, je-li to možné, před 
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 údržbou. V případě potenciální expozice: Omezit 

přístup pouze oprávněným osobám; zajistit 

specializované školení operátorů k minimalizaci 

expozice; nosit vhodné rukavice a overaly k 

zabránění kontaminace kůže; nosit ochranu 

dýchacích cest, je-li její ochrana stanovena pro 

určité příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit 

úniky a bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 

implementaci bezpečných pracovních systémů 

práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 

řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 

udržovat veškerá kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 
[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 7 Z 9 
 

ES6 – Zaměstnanec v profesionálním zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES6 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných v palivech; 

CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (správa, školství, zábavní průmysl, služby, 
řemeslníci) 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC16 Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici pocházející z 
nespáleného výrobku 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC9a Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC9b Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách 

Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Zahrnuje použití jako palivo (nebo přísada do paliva) a zahrnuje činnosti související 

s přepravou, použitím, údržbou zařízení a manipulací s odpadem. 

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 

(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 

(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 

 

Předpokládá přiměřený základní standard 

implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C [G15]. 

Předpokládá obsah butadienu 1 % a 
obsah benzenu 1 %. 

 
  



 

ROZŠÍŘENÝ BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST 
 V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1907/2006 

 

Komerční BUTAN 

Datum vydání: 10 - 05 -2011 Verze: 0006 Strana 40 ze 47 

 
 
 

   
 

 
Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 

[E47]. 

Skladování [CS67]. Skladování látky v uzavřeném systému 

[E84]. 

PROC2 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15];  s občasnou 

řízenou expozicí [CS140]. 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. 

 Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému 
před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

PROC3 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Dávkový proces [CS55]; 

Zajištění přiměřeného standardu obecné 

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. 

Manipulace s látkou v především 

uzavřeném systému vybaveném extrakční 

ventilací [E49]. 

PROC8a 

Čištění nádrže a nádoby [CS103]. 

Vypuštění a vypláchnutí systému 

před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 
Zajištění provádění operace venku 

[E69]. 
, nebo [G9]: 

Zajištění přiměřeného standardu obecné  

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. Nosit respirátor odpovídající 

EN140 s filtrem typu A nebo lepším [PPE22]. 

Umožnit přístup pouze oprávněným osobám 

[AP1].Aplikovat postupy vstupu do nádoby včetně 

použití nuceně přiváděného vzduchu [AP15]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39]. Vypuštění a vypláchnutí systému 

před odpojením zařízení nebo údržbou [E55]. 

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 
Zajištění provádění operace venku 

[E69]. 
, nebo [G9]: 

Zajištění přiměřeného standardu obecné  

ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 

hodinu) [E11]. Nosit respirátor odpovídající 

EN140 s filtrem typu A nebo lepším [PPE22]. 

PROC8b 

Velkoobjemové přenosy [CS14]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. Předcházení výkonu 

operace ne déle než 
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 4 hodiny [OC28]. 

Přeprava bubnu/dávky [CS8]. Zajištění provádění operace venku 

[E69]. 
, nebo [G9]: Zajištění přiměřeného standardu 
obecné ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn 
vzduchu za hodinu) [E11]. 
Předcházení výkonu operace ne déle než 
15 minut [OC26]. 

PROC16 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. 

(uzavřené systémy) [CS107]. 

Dávkový proces [CS55]; 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. 

Obecné expozice (otevřené systémy) [CS16]. Zajištění provádění operace venku 
[E69]. 

, nebo 

[G9]: 
Zajištění přiměřeného standardu obecné 
ventilace (ne méně než 3 až 5 výměn vzduchu za 
hodinu) [E11]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 
procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 
uvolnění. Minimalizace expozice pomocí 
opatření jako například uzavřené systémy, 
specializovaná zařízení a vhodné obecné/lokální 
odvětrávání. Vypustit systémy a vyčistit 
přepravní vedení před narušením kontroly. 
Očistit/vypláchnout vybavení, pokud je to 
možné, před zahájením údržby. V případě 
potenciální expozice: Omezit přístup pouze 
oprávněným osobám; zajistit specifické školení 
operátorů pro minimalizaci expozice; nosit 
vhodné rukavice a overaly k zabránění 
kontaminace kůže;  nosit ochranu 
dýchacích cest, je-li její ochrana stanovena pro 
určité příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit 
úniky a bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 
implementaci bezpečných pracovních systémů 
práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 
řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 
udržovat veškerá kontrolní opatření [G20]. 

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 

[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

 
4.2. Životní prostředí 

 Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ 8 Z 9 
 

ES9 – Zaměstnanec v profesionálním zařízení 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES9 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných ve funkčních 

kapalinách; 

CAS č. 68476-86-8 Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (správa, školství, zábavní průmysl, služby, 
řemeslníci) 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

Kategorie procesu (PROC) 

PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. 

PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 
kontrolovanou expozici 

PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). 

PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních. 

PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnici linka, včetně 
odvažování) 

PROC20 Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených 
systémech 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

ERC9a Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC9b Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách 

Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Použití jako funkční kapaliny, např. lanové oleje, přepravní oleje, izolátory, chladicí 

kapaliny, hydraulické kapaliny v profesionálních zařízeních, včetně údržby a souvisejících 

přeprav materiálů. 

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Použité objemy Netýká se. 

Frekvence a trvání použití Zahrnuje denní expozice až do 8 hodin 
(není-li uvedeno jinak) [G2]. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 
 

Předpokládá přiměřený základní standard 
implementace pracovní hygieny [G1]. 

Předpokládá použití při okolní teplotě niko l iv  

vyšš í  než 20°C [G15]. 

Předpokládá obsah butadienu 1 % a 
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 obsah benzenu 1 %. 

Příspěvkové scénáře Opatření řízení rizika 

PROC1 
Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Manipulace s látkou v uzavřeném systému 
[E47]. 

PROC2 

Skladování [CS67]; s občasnou řízenou expozicí 
[CS140]. 

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

Zajištění provádění operace venku 

[E69]. 
Skladování látky v uzavřeném systému 
[E84]. 

PROC3 

Použití v uzavřeném dávkovém procesu [CS37]. 

Zajištění přepravy materiálu 

pod zakrytím nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC8a 
Údržba zařízení [CS5]; nespecializované zařízení 

[CS82]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajistit odvětrávání v místech s výskytem emisí 

[E54]. 

Vypustit systém před otevřením zařízení  
nebo údržbou [E65]. 

Přeprava bubnu/dávky [CS8]. nespecializované zařízení 

[CS82]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím nebo 

extrakční ventilací [E66]. Předcházení výkonu 

operace ne déle než 4 hodiny [OC28]. 

PROC9 

Plnění/příprava zařízení z bubnů nebo zásobníků [CS45]. 

Zajištění přiměřeného standardu řízené 

ventilace (10 až 15 výměn za hodinu) [E40]. 

Zajištění přepravy materiálu pod zakrytím 

nebo extrakční ventilací [E66]. 

PROC20 

Obecné expozice (uzavřené systémy) [CS15]. 

Použití jako lubrikant pro motor [CS20]. 

Vypustit systém před otevřením zařízení 
nebo údržbou [E65]. 

Obecná opatření (karcinogeny) [G18]. Zvážit technický pokrok a aktualizace 

procesu (včetně automatizace) pro eliminaci 

uvolnění. Minimalizovat expozici 

pomocí opatření, jako např. uzavřených 

systémů, specializovaných zařízení a vhodného 

obecného/místního odvětrávání Vypustit systémy 

a vyčistit přepravní vedení před narušením 

kontroly. Očistit/vypláchnout vybavení, pokud je 

to možné, před zahájením údržby. V případě 

potenciální expozice: Omezit přístup pouze 

oprávněným osobám; zajistit specifické školení 

operátorů pro minimalizaci expozice; nosit 

vhodné rukavice a overaly k zabránění 

kontaminace kůže;  nosit ochranu 

dýchacích cest, je-li její ochrana stanovena pro 

určité příspěvkové scénáře; okamžitě odstranit 

úniky a bezpečně zlikvidovat odpady. Zajistit 

implementaci bezpečných pracovních systémů 

práce nebo ekvivalentních opatření za účelem 

řízení rizika. Pravidelně kontrolovat, testovat a 

 
 
  
 
 

 udržovat veškerá  kontrolní opatření [G20]. 
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Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 
[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 
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ES7 – Spotřebitel 

Ropné plyny, zkapalněné, aromatizované 

ČÁST 1: NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁŘE 

Název ES7 – Použití ropných plynů, zkapalněných, aromatizovaných v palivech; 

CAS č. 68476-86-8 

Deskriptory použití  

Kategorie sektoru použití (SU): Hlavní skupiny uživatelů 

SU21 Spotřebitelské použití: soukromé domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé) 

Kategorie sektoru použití (SU): Doplňkový deskriptor: Sektory konečného použití 

Produktová kategorie chemikálie (PC) 

PC13 Paliva 

Kategorie procesu (PROC) 

Kategorie uvolnění do životního prostředí (ERC) 

Procesy, úkoly, 

začleněné aktivity 

Zahrnuje použití kapalných paliv uživatelem 

ČÁST 2: PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIKA 

Část 2.1: Řízení expozice zaměstnance 

Charakteristiky produktu  

Fyzikální skupenství produktu Kapalné, tlak par  > 10 kPa [OC5]. 

Koncentrace látky v produktu [ConsOC1] Zahrnuje koncentrace až do 5 % 

(není-li uvedeno jinak). 

Použité objemy [ConsOC2] Pro jednotlivé události zahrnuje 

objem použití až do 45000g  (není-li uvedeno 

jinak). 

[ConsOC5] Zahrnuje plochu kontaktu s kůží až do 

(cm
2
): 0. 

Frekvence a trvání použití [ConsOC4] Zahrnuje použití až do (krát/den  
použití): 0,143 (není-li uvedeno jinak). 

[ConsOC14] Zahrnuje expozici až do  
(hodin/událost): 0,05. 

Lidské faktory neovlivněné řízením rizika Netýká se. 

Další provozní podmínky ovlivňující expozici zaměstnance 
 

[ConsOC15] Zahrnuje použití při okolní  
teplotě (není-li uvedeno jinak). 

[ConsOC11] Zahrnuje použití v místnosti o 

velikosti (m
3
): 20. 

[ConsOC8] Zahrnuje použití v rámci běžného 

odvětrávání v domácnosti. 

Kategorie chemického produktu Opatření řízení rizika 

PC13 : Paliva - Kapalná - přidané dílčí kategorie: Náplně pro automobily 

[ConsOC1] Zahrnuje koncentrace až do 5% 

[ConsOC2] Pro jednotlivou událost použití zahrnuje použití až 

do  
 

45000g 

[ConsOC3] Zahrnuje použití až do (dny/rok):  52 

[ConsOC4] Zahrnuje použití až do (krát/den použití):  1 

 
 
 
 
 

[ConsOC11] Zahrnuje použití v místnosti o velikosti (m
3
): 100 
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[ConsOC12] Zahrnuje venkovní použití.  

[ConsOC14] Zahrnuje expozici až do (hodiny/událost):  0.05 

PC13 : Paliva - Domácí použití tlakových lahví LPG k topení a vaření 

[ConsOC1] Zahrnuje koncentrace až do 5% 

[ConsOC2] Pro jednotlivou událost použití zahrnuje použití až 

do: 
 

13000g 

[ConsOC3] Zahrnuje použití až do (dny/rok): 26 

[ConsOC4] Zahrnuje použití až do (krát/den použití): 1 

[ConsOC11] Zahrnuje použití v místnosti o velikosti (m
3
): 20 

[ConsOC14] Zahrnuje expozici až do (hodiny/událost): 0.03 

S výjimkou těchto OC nejsou identifikována žádná specifická RMM.  

Část 2.2: Řízení expozice životnímu prostředí 

Látka není klasifikována. Posouzení expozice životnímu prostředí není vyžadováno. 

ČÁST 3: ODHAD EXPOZICE 

3.1. Zdraví 

Ná s t r o j  ECETOC TRA se používá k odhadnutí pracovních expozic, není-li uvedeno jinak 

[G21]. 

3.2. Životní prostředí 

Kvalitativní přístup použitý k zajištění bezpečného použití [EE8]. 

ČÁST 4: PRŮVODCE KONTROLOU SHODY S EXPOZIČNÍM SCÉNÁŘEM 

4.1. Zdraví 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

4.2. Životní prostředí 

Nejsou vyžadována žádná dodatečná opatření na řízení rizika [DSU7]. 

 
 
 


