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1 ODDÍL 1:     IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU  

1.1 Identifikátor výrobku 

1.1.1 Identifikace látky 
Nejde o látku 

1.1.2 Identifikace směsi 
Název směsi BISIL Thermo 
Jiné prostředky identifikace PN035a/2009  

1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití 
 Silikonová vrchní barva do vysokých teplot na 

litinové a ocelové předměty, tepelně a korozně 
namáhané do + 400 °C, krátkodobě do + 700 °C. 

 Nátěrová hmota je rovněž určena ke konečné úpravě 
kamen, kouřovodů, výfuků, parního potrubí, motorů, 
výměníků tepla apod. 

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.2.1 Identifikace společnosti  

Výrobce: 
Jméno nebo obchodní jméno BIOPOL PAINTS s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo Okřínek 29, 290 01 Poděbrady.  
Telefon/Fax/www 325 653 077, 325 653 122 / 325 653 080 

info@biopol.cz / http://www.biopol.cz 
Telefon pro naléhavé situace:  Neuveden. 
E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: Neuveden. 

1.2.2 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
Při ohrožení života a zdraví v ČR: 
Nouzové telefonní číslo - nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 
Adresa Toxikologické informační středisko (TIS)  

Klinika nemocí z povolání  
Na Bojišti 1  
128 08 Praha 2 

 
2 ODDÍL 2:     IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikace směsi 

Směs klasifikace podle směrnice 1999/45/ES  
  (V ČR podle vyhl. č. 402/2011 Sb.)  
 reklasifikace (dokladifikace – self classification) podle informace 

o registrovaných látkách ECHA 
 BISIL THERMO: R10, Xn; R20/21, Xi; R36/37/38. 
Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně – chemických vlastností 
Směs je klasifikována a označována jako hořlavá. Je hořlavou kapalinou II. třídy nebezpečnosti 
podle ČSN 65 0201. 

mailto:info@biopol.cz
http://www.biopol.cz
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Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka  
Směs je klasifikována a označována jako nebezpečná pro zdraví. Je zdraví škodlivá po vstřebání 
dýchacími cestami a kůží. Dráždí oči, dýchací cesty i kůži, kterou odmašťuje. Její páry mohou také 
mít – v závislosti na výši expozice – narkotický účinek.  
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí  
Směs není klasifikována a označována jako nebezpečná pro životní prostředí. 
Další informace 
Upozornění:  
Plná znění standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-věty) popř. plná znění 
standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H věty) směsi uvedené v tomto oddílu 2, jsou uvedena 
v oddílu 16, pododdíl 16.5. 

2.2 Prvky označení 
2.2.1 Označení směsi 

Směs je ve smyslu směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES klasifikována jako nebezpečná (v ČR podle 
zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon)). Na obale, štítku, etiketě apod. je třeba ji takto specificky označovat: 

2.2.2 Obchodní název směsi 
BISIL THERMO 

2.2.3 Obchodní firma podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 402/2011 Sb. 
BIOPOL PAINTS, spol. s r.o. 
Okřínek 29, 290 01 Poděbrady.  

2.2.4 Chemický název nebezpečné látky nebo nebezpečných látek ve smyslu § 6 vyhlášky 
č. 402/2011 Sb. 
V označení nebezpečné směsi se nemusí uvést název nebezpečné látky, pro kterou je směs 
klasifikována jako výbušná, oxidující, extrémně hořlavá, vysoce hořlavá, hořlavá, dráždivá nebo 
nebezpečná pro životní prostředí. (§ 6 písm. d) vyhlášky č. 402/2011 Sb.)  
Xylen, směs isomerů. 

2.2.5 Výstražný symbol/výstražné symboly a slovní vyjádření nebezpečnosti 
Písmenná označení se na obalech látek nebo přípravků již nepoužívají. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 
402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení 
a označování nebezpečných chemických směsí stanoví, že výstražný symbol zahrnuje grafický symbol 
a slovní vyjádření nebezpečnosti. 
Pro směsi, klasifikované jako karcinogen, mutagen nebo směs toxická pro reprodukci by nemohl být 
použit žádný nápis. (Viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 402/2011 Sb., bod 4.1.1.2, bod 4.1.2.2 a bod 
4.1.3.2, ve všech případech poslední věta.)  

   
 zdraví škodlivý 

2.2.6 Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost (R-věty) podle § 8 a přílohy č. 6 
vyhlášky č. 402/2011 Sb. 
Poznámka: V označení tj. na štítku látky/směsi) se R-věty uvedou formou textu, a to proto, že na 
konci přílohy č. 6 k vyhlášce č. 402/2011 Sb., která obsahuje Seznam standardních vět označujících 
specifickou rizikovost (Seznam R-vět) je uvedeno: „V označení se R-věty uvedou formou textu“. 
R 10 Hořlavý. 
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
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2.2.7 Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) podle § 9 a přílohy 7 vyhlášky 
č. 402/2011 Sb.  
Poznámka: V označení (tj. na štítku látky/směsi) se S-věty uvedou formou textu, a to proto, že na 
konci přílohy č. 7 k vyhlášce č. 402/2011 Sb., která obsahuje Seznam standardních pokynů pro 
bezpečné zacházení (Seznam S-vět) je uvedeno: „V označení se S-věty uvedou formou textu“.  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. 
S 23 Nevdechujte plyny/páry. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový 
štít. 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

2.2.8 Hmotnost nebo objem podle § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 350/2011 Sb., jde-li o směsi určené 
k prodeji spotřebiteli 
0,08 – 8 kg. 

2.2.9 Jiné hygienicky významné označení pro obaly určené k prodeji spotřebiteli podle §11 odst. 2 
písm. a) a b) zákona č. 350/2011 Sb. 
Uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelná výstraha pro nevidomé podle §11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 350/2011 Sb. (Za uzávěr odolný proti otevření dětmi se pokládá uzávěr podle 
ČSN EN ISO 8317 (77 0410) Obaly. Obaly odolné dětem. Požadavky a zkušební postupy pro 
opakovaně uzavíratelné obaly, která byla vydána v dubnu 2005 a ČSN EN 862 (77 0411) Obaly. 
Obaly odolné dětem. Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro 
jiné než farmaceutické výrobky, která byla vydána v květnu 2006 popř. ČSN EN 14375 (77 0412) 
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky. Požadavky a 
zkoušení, která byla vydána v červenci 2004. Za hmatatelné výstrahy pro nevidomé se pokládají 
výstrahy podle ČSN EN 11683 (77 4001) Balení. Hmatatelné výstrahy. Požadavky, která byla 
vydána v říjnu 1998, a jí doplňující ČSN EN 14391 (77 4002) Obaly. Hliníkové tuby. Hmatatelné 
výstrahy, která byla vydána v dubnu 2006.) 

2.2.10 Zvláštní úprava obalů směsí klasifikovaných Xn s větou R 65, které jsou určeny k prodeji 
spotřebiteli, a to podle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 402/2011 Sb. 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.11 Zvláštní úprava obalů směsí obsahujících > 3 % methanolu nebo > 1 % dichlormethanu, které 
jsou určeny k prodeji spotřebiteli, a to podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 402/2011 Sb. 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.12 Omezené označování obalů, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml podle § 13 odst. 3 zákona 
č. 350/2011 Sb. 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.13 Označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných směsí podle přílohy č. 3 
k vyhlášce č. 402/2011 Sb. 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.14 Další povinné označení směsí, které obsahují látky vyjmenované v části A Přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 402/2011 Sb., resp. v části 2 přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.15 Označení směsí, které obsahují látky vyjmenované v části A Přílohy č. 4 vyhlášky č. 402/2011 
Sb., avšak nejsou uvedeny v části 2 přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném 
znění 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 
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2.2.16 Označení směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona č. 350/2011 Sb., ale 
obsahují alespoň jednu nebezpečnou látku a nejsou určeny k prodeji spotřebiteli, ale splňují 
jednu z podmínek podle části B přílohy č. 4 vyhlášky č. 402/2011 Sb., popř. směsi, které nejsou 
určeny pro širokou veřejnost podle části 2 Přílohy II nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném 
znění 
„Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.“ 

2.2.17 Další povinné označení výrobků, které obsahují látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci, uvedené pod položkami č. 28, 29 a 30 Přílohy XVII k nařízení REACH 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.18 Zvláštní označení aerosolového rozprašovače podle přílohy č. 1 k nařízení vlády 
č. 194/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě výstražných symbolů nebezpečnosti 
(pododdíl 2.2.2), R-vět (pododdíl 2.2.4) a S-vět (pododdíl 2.2.5). Značení musí být provedeno 
viditelně, čitelně a nesmazatelně 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.19 Zvláštní označení obalu směsí, obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu, podle § 27, 
odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, resp. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 279/2009 Sb., 
o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů popř. zvláštní 
označení podle nařízení Komise (ES) č. 1494/2007. 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.20 Zvláštní označení obalu detergentů, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 648/2004 o detergentech v platném znění 
Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

2.2.21 Zvláštní označení obalu přípravků obsahujících těkavé organické látky, podle přílohy č. 5 
k vyhlášce č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky 
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. 

 
2.3 Další nebezpečnost 

Směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH).  

 
3 ODDÍL 3:     SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky  
Nevztahuje se. Nejde o látku.  

3.2 Směsi  
BISIL THERMO  je směsí silikonových pryskyřic v xylenu v kompozici s inertními pigmenty a 
funkčními plnivy. Obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 350/2011 Sb., resp. 
látky, pro něž je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí nebo jde o látky které 
jsou perzistentní (P), bioakumulativní (B) a toxické (T) nebo vysoce perzistentní (vP) a vysoce 
bioakumulativní (vB): xylen (směs isomerů). Ostatní komponenty (např. polymery, pryskyřice) buď 
nejsou nebezpečnými látkami (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. ve platném znění) nebo jsou 
obsaženy pod hranicí, jíž je třeba brát v úvahu při klasifikaci přípravku (§ 3 odst. 2 zákona č. 356/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). (V podrobnostech pododdíl 3.3).  
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3.3 Nebezpečné látky a látky, pro které je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní 
prostředí (viz pododdíl 15.2.1 – pokud takové látky směs obsahuje) a látky, které jsou 
perzistentní (P), bioakumulativní (B) a toxické (T) nebo vysoce perzistentní (vP) a vysoce 
bioakumulativní (vB), popř. látky, které nejsou nebezpečné, ale jsou obsaženy v množství nad 
1% 
Chemický název koncen- Ident. čísla Klasifikace Označování (nepovinné) 
  trace/ CAS (povinná)  (vyhl. č. 402/2011 Sb.) 
  rozmezí ES   Symbol nebezpečnosti 
  (%) Indexové ES   R-věty 
   Registrační   S-věty  
      Označování (nepovinné) 
      (nař. (ES) č. 1272/2008) 
      Výstražné symboly 
      Signální slovo 

Standardní věty 
o nebezpečnosti 
(Pokyny pro bezpečné 
zacházení) 

 
Xylen  1330-20-7 R10 Xn 
(směs isomerů) *)  215-535-7 Xn; R20/21-65 R-věty:  
  601-022-00-9 Xi; R 36/37/38 10-20/21-36/37/38-65 
  není k dispozici   S-věty:  
     (2-)25-26-28-36/37/39-46 
*) Klasifikace podle informace o registrovaných látkách ECHA. Proti klasifikaci podle nařízení (ES) 
č. 1272/2008 v platném znění doplněna Xn; R65 a Xi; R36/37. 
Doklasifikace a reklasifikace (self classification) podle informace o registrovaných látkách 
podle nařízení REACH (ECHA - Information on Registered Substances) (do 28. června 2012) 
(v anglické verzi) včetně P vět. Proti klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném 
znění doplněna Asp. Tox. 1, H304, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3, H335 a STOT RE 2, H373 

Xylene  1330-20-7 Flam. Liq. 3             
  215-535-7 H226  GHS02, GHS08, GHS07 
  601-022-00-9 Acute Tox. 4 Nebezpečí (Dgr) 
  není k dispozici H332  H226, H332, H312, H304, 
   Acute Tox. 4 H315, H319, H335, H373, 
   H312  P210, P243, P260, P280, 
   Asp. Tox. 1 P303+P361+P353,  
   H304  P301+P310, P331 
   Skin Irrit. 2 
   H315 
   Eye Irrit. 2 
   H319 
   STOT SE 3 
   H335 
   STOT RE 2 
   H373 

3.4 Další informace 
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Upozornění: 
Klasifikace/označování jednotlivých složek/komponent směsi, uvedené v tomto oddílu 3 
bezpečnostního listu, se vztahuje na složky/komponenty v jejich (technicky) čisté formě 
a neodpovídá klasifikaci/označování směsi, která je uvedena v oddílu 2.  
Plná znění standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-věty) i plná znění standardních 
vět o nebezpečnosti (tzv. H věty) všech komponent směsi uvedených v oddílu 3, jsou uvedena 
v oddílu 16, pododdíl 16.5. 

 
4 ODDÍL:     POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

4.1.1 Všeobecné pokyny:  
Při obvyklém použití směsi nedochází k situacím, kdy by byla potřebná okamžitá lékařská pomoc. 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace z tohoto bezpečnostního listu. Pokud z jakýchkoli příčin (které nemusí souviset s exposicí 
směsi) došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na 
boku, kontrolujte životně důležité funkce a nenechte bezvědomého prochladnout. Bezvědomému, 
nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic ústy. K bezvědomému vždy přivolejte lékařskou pomoc.  

4.1.2 Při nadýchání 
Po výjimečné a vysoké expozici okamžitě expozici přerušte, dopravte postiženého na čerstvý vzduch 
a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. Přetrvávají-li jakékoli obtíže nebo 
podráždění dýchacích cest, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.  

4.1.3 Při styku s kůží 
Odložte kontaminovaný/potřísněný oděv. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné 
vody. Nikdy nepoužívejte rozpouštědel nebo ředidel. Při přetrvávajícím podráždění (zarudnutí 
pokožky) vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

4.1.4 Při zasažení očí  
Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 
15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. 
Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. 
Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku, zhoršené vidění apod.) 
i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly 
zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je 
třeba je zlikvidovat.  

4.1.5 Při požití  
Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že 
postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc 
a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo tento bezpečnostní list. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

4.2.1 Při nadýchání 
Při vysoké expozici parám xylenu se mohou projevit narkotické příznaky (bolesti hlavy, malátnost, 
únava, spavost, v krajním případě bezvědomí), obvykle provázené drážděním dýchacích cest. 

4.2.2 Při styku s kůží  
Místně (zejména při dlouhodobém kontaktu) může účinkovat mírně dráždivě na citlivou pokožku, 
kterou odmašťuje. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

4.2.3 Při zasažení očí  
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Místně účinkuje dráždivě na oční spojivky. Může vyvolat jejich zarudnutí a slzení, a to zejména při 
neopatrné manipulaci nebo aplikaci rozprašováním (stříkáním). 

4.2.4 Při požití 
Může vyvolat dráždění zažívacího traktu, spojené s nevolností, bolestmi břicha i hlavy a zvracením. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  
Pokud došlo k požití směsi kontaktujte Toxikologické informační středisko (telefon nepřetržitě: 
224 919 293 nebo 224 915 402. (pododdíl 1.3.3) a sdělte že došlo k požití směsi s obsahem xylenu. 

 
5 ODDÍL 5:     OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  
5.1 Hasiva  
5.1.1 Vhodná hasiva  

Vodní mlha, prášková a pěnová hasiva, (lehké i těžké pěny), oxid uhličitý. 
5.1.2 Nevhodná hasiva  

Silný přímý vodní proud.  
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 

Při požáru vzniká hustý černý kouř může docházet k vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolýzních) produktů může způsobit vážné poškození 
zdraví. Je třeba počítat s tím, že unikající (hořlavé) plyny se shromažďují na nejnižších místech 
(jámy, sklepy, při zemi či podlaze) a mohou v důsledku iniciace požárem opět vzplanout nebo 
explodovat. Uzavřené obaly se směsí odstraňte z blízkosti požáru anebo je chlaďte vodou popř. je 
pokryjte pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod.  

5.3 Pokyny pro hasiče  
Při požáru používejte celotělovou ochranu popř. vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj). 
Rozsáhlé požáry mohou zvládnout jen vycvičení (profesionální) hasiči.  

 
6 ODDÍL 6:     OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  
6.1.1 Pro pracovníky - kromě pracovníků zasahujících v případě nouze  

Odstraňte všechny zdroje zapálení a zajistěte dostatečné větrání. Zabraňte kontaktu s oděvem, 
se sliznicemi, očima a pokožkou. Nevdechujte plyny/páry. Používejte vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky. Osoby bez účinné ochrany musí místo havárie opustit. Postupujte podle 
pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.  

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze  
Odstraňte všechny zdroje zapálení a zajistěte dobré větrání.. Zabraňte kontaktu s oděvem, 
se sliznicemi, očima a pokožkou a používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. 
Nevdechujte plyny/páry/aerosol. Zajistěte, aby osoby, které se na zásahu nepodílejí a nemají 
potřebné vybavení pro svou ochranu, neprodleně místo havárie opustily. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí  
Zabraňte širokému rozlití směsi (např. universálními nebo chemickými sorpčními ponožkami) a 
zejména kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod, studní a kanalizace. Při 
úniku velkých množství směsi a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte 
hasiče, policii nebo jiný kompetentní orgán (např. vodohospodářský), popř. odbor životního prostředí 
krajského úřadu. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
6.3.1 Vhodné metody omezení úniku  

Universální nebo chemické sorpční ponožky – viz pododdíl 6.2. 
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6.3.2 Vhodné postupy čištění  
Doporučuje se pokrýt uniklou kapalinu vhodným materiálem absorbujícím kapalinu (např. – podle 
rozsahu havárie – univerzální sypký sorbent na chemikálie nebo univerzální utěrka na chemikálie, 
písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály). Sebraný materiál shromážděte v dobře 
uzavřených nádobách, nesměšujte jej s jiným odpadem a zneškodňujte jej v souladu s platnými 
předpisy – viz oddíl 13. Po odstranění uniklé směsi umyjte asanované (dekontaminované) plochy 
velkým množstvím vody, popř. vhodného čisticího prostředku (detergentu). Nepoužívejte 
rozpouštědla nebo ředidla. 

6.3.3 Další informace  
Neuvedeny.  

6.4 Odkaz na jiné oddíly  
Pokud používáte osobní ochranné pracovní prostředky, řiďte se doporučeními uvedenými v oddílu 8.  
Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s platnými předpisy – viz oddíl 13. 

 
7 ODDÍL 7:     ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  
7.1.1 Doporučení pro bezpečné zacházení  

Zabraňte styku se sliznicemi, očima a pokožkou. Zabraňte tvorbě zápalných a výbušných směsí par 
rozpouštědel se vzduchem; zabraňte překračování přípustných expozičních limitů (PEL/NPK-P - viz 
pododdíl 8.2) par rozpouštědel (xylenu) v pracovním ovzduší. Výrobek smí být používán jen v 
místech, kde je vyloučen oheň a ostatní zdroje zapálení. Při používání zajistěte dobré větrání, popř. 
místní odsávání. Nevdechujte plyny a páry. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky 
(viz pododdíl 8.2.2). Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci s hořlavými a 
dráždivými směsmi. Pracujte v souladu s návodem k použití uvedeným na štítku nebo v příbalovém 
letáku. 

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci  
Zabraňte styku se sliznicemi, očima a pokožkou. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Při práci 
nepoužívejte kontaktní čočky, nejezte, nepijte a nekuřte. Před pauzou, obědem, po práci si umyjte 
ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Zašpiněné 
a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětným použitím vyperte. Osoby 
nakládající se směsí / používající tuto směs musí být seznámeny s jejími účinky na zdraví.  

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  
Skladujte v originálním dobře uzavřeném balení v suchých, chladných a dobře větraných prostorách 
při teplotě mezi + 5 až (maximálně) + 35 °C. Otevřené nádoby pečlivě uzavírejte a skladujte ve 
vertikální poloze, aby nemohl vytékat obsah. Ze skladu odstraňte všechny zdroje zapálení. Ve skladu 
platí zákaz kouření. Chraňte před přímým slunečním světlem, vysokými teplotami a před plamenem. 
Zabraňte přístupu k směsi nepovolaným osobám; do skladu mají přístup pouze 
kvalifikované/oprávněné osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od nápojů, 
potravin, krmiv a léků. Dbejte dalších pokynů na štítku/obalu směsi. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití  
Odpadá, nevztahuje se. 

 
8 ODDÍL 8:     OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
8.1 Kontrolní parametry  
8.1.1 Expoziční limity v pracovním prostředí  

Směs obsahuje látky, pro něž je stanoven, podle přílohy č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů hygienický (expoziční) limit v pracovním prostředí (PEL, NPK-P, resp. 
PELr, PELc): 
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Chemický název CAS Přípustný expoziční limit Nejvyšší přípustná koncentrace 
 PEL [mg.m-3]  NPK-P [mg.m-3] 

Xylen (směs isomerů) 1330-20-7 200 400 

8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) 

Chemický název Ukazatel Limitní hodnoty BET v moči v krvi 
látky  [mg/g [mikromol/mmol  
  kreatininu] kreatininu] 

Xyleny kyselina 1400 820  
  methylhippurová 

8.1.3 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí  
Plynová chromatografie. 

8.1.4 Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů  
Xyleny: Stanovení kyseliny methylhippurové v moči; doba odběru na konci směny. 

8.1.5 Další informace 
Zpráva o chemické bezpečnosti se nevyžaduje. 
Zaměstnanci – systémový účinek: 
DNEL *) při krátkodobé dermální expozici (mg/kg/den) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při krátkodobé inhalační expozici (mg.m-3) 289 
Zaměstnanci – místní účinek: 
DNEL *) při krátkodobé dermální expozici (mg/kg/den) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při krátkodobé inhalační expozici (mg.m-3) 289 
Zaměstnanci – systémový účinek: 
DNEL *) při dlouhodobé dermální expozici (mg/kg/den) 180 
DNEL *) při dlouhodobé inhalační expozici (mg.m-3) 77 
Zaměstnanci – místní účinek: 
DNEL *) při dlouhodobé dermální expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při dlouhodobé inhalační expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
Populace – systémový účinek: 
DNEL *) při krátkodobé dermální expozici (mg/kg/den) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při krátkodobé inhalační expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available – 174) 
DNEL *) při krátkodobé orální expozici (mg/kg/den) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
Populace – místní účinek: 
DNEL *) při krátkodobé dermální expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při krátkodobé inhalační expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available - 174) 
Populace – systémový účinek: 
DNEL *) při dlouhodobé dermální expozici (mg/kg/den) 108 
DNEL *) při dlouhodobé inhalační expozici (mg.m-3) 14,8 
DNEL *) při dlouhodobé orální expozici (mg/kg/den) 1,6 



 
B E Z P E Č N O S T N Í  L I S T     strana 

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 10/24 
 a nařízení (ES) č. 1272/2008   

název směsi: BISIL Thermo 
 

Populace – místní účinek: 
DNEL *) při dlouhodobé dermální expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-

response information available) 
DNEL *) při dlouhodobé inhalační expozici (mg.m-3) (no-threshold effect and/or no dose-
response information available) 
*) Derived No Effect Level 

8.2 Omezování expozice  
8.2.1 Vhodná technická opatření 

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zejména dodržujte základní hygienická 
pravidla pro práci s hořlavými, narkoticky účinkujícími a dráždivými látkami; směs používejte jen 
v dobře větraných místnostech/provozovnách, prostorách nebo na volném prostranství. Nevdechujte 
plyny/páry, zabraňte tvorbě výbušných směsí a překračování PEL/NPK-P (viz pododdíl 8.1). 

8.2.2 Osobní ochranné pracovní prostředky 
O použití OOPP při konkrétní práci rozhoduje zaměstnavatel, především podle charakteru 
vykonávané práce a technického zabezpečení ochrany zaměstnance a také po vyzkoušení některých 
OOPP pro konkrétní práci. Konkrétně musí vybrat nejvhodnější druh ochranných rukavic po 
přezkoušení různých komerčně dostupných výrobků, především podle jejich odolnosti proti této 
směsi. Podle jejich trvanlivosti (průniku) rozhodne o frekvenci jejich výměny. Zaměstnavatel může 
rozhodnout o podstatném omezení používat OOPP uvedené v pododdílech 8.2.2.1 až 8.2.2.4 zejména 
v případě, že ochrana zaměstnance je dobře technicky zabezpečena. Může také rozhodnout 
o používání dalších OOPP, jde-li o mimořádně ztíženou práci souvisící s použitím této směsi. 

8.2.2.1 Ochrana očí a obličeje  

 
Při stálé práci (podle charakteru vykonávané práce, zejména při níž může docházet k rozprašování 
nebo zahřívání směsi) ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle 
ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení, která byla 
vydána v říjnu 2002.  
V blízkosti stálého pracoviště se doporučuje instalovat bezpečnostní sprchy a zařízení pro výplach 
očí podle ČSN EN 15154-1 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc. Část 1: Pevně 
zabudované sprchy pro laboratoře a ČSN EN 15154-2 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první 
pomoc. Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí, které obě byly vydány 
v dubnu 2007. 
Při používání směsi nepoužívejte kontaktní čočky.  

8.2.2.2 Ochrana kůže - rukou  

 
Při stálé/dlouhodobé práci, vhodné ochranné rukavice s uvedeným kódem např. A podle Přílohy A 
k ČSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: 
Terminologie a požadavky na provedení, která byla vydána v květnu 2004. Tyto rukavice musí být 
označeny piktogramem pro chemická nebezpečí podle Přílohy B k ČSN EN 420+A1 (83 2300) – 
Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení, která byla vydána v červnu 2010. 
Rukavice musí být zkoušeny např. podle výše citované ČSN EN 420 +A1 (83 2300), popř. podle 
ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 2: 
Stanovení odolnosti proti penetraci, která byla vydána v květnu 2004 a ČSN EN 374-3 (83 2310) 
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Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti 
permeaci chemikálií, která byla vydána v květnu 2004.  
Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale i na dalších 
kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle  výrobců těchto prostředků. 
Protože pro kombinaci látek, které jsou součástí této směsi, nejsou ochranné rukavice, které jsou 
k dispozici, na tuto směs vyzkoušeny, je třeba každý druh ochranných rukavic před použitím 
otestovat (přezkoušet). 

8.2.2.3 Ochrana kůže - celého těla  

 
Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 (83 2721) 
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím. Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti 
chemikáliím se spoji nebo částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo 
nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen 
částí těla (typy PB [3] s PB [4]), která byla vydána v listopadu 2009, nebo podle ČSN EN 13034+A1 
(83 2722) Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím. Požadavky na provedení pro ochranné oděvy 
proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky 
typu PB [6]), která byla vydána v prosinci 2009, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 (83 2727) 
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií. Část 1: Požadavky na provedení pro 
ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti polétavým pevným částicím 
(oděv typu 5), která byla vydána v červenci 2005 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem 
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky, 
která byla vydána v září 2004. 

8.2.2.4 Ochrana dýchacích orgánů  

 
Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci za nepříznivých 
hygienických podmínek, tj. při nedostatečném větrání a překračování PEL látky, při selhání 
kontrolních a ventilačních systémů, při zvýšení koncentrací par např. ve špatně větratelných 
prostorách, při haváriích apod. je vhodný filtr typ A popř. B podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a 
značení, která byla vydána v říjnu 2004. Typ masky, polomasky apod. popř. nutnost použití 
izolačního dýchacího přístroje se stanoví podle charakteru vykonávané práce. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 
Vždy je třeba postupovat podle předpisů, týkajících se ochrany životního prostředí (viz pododdíl 
15.2.4). 

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

skupenství (při 20°C)/vzhled Kapalina. 
barva  Transparentní. 
zápach (vůně) Charakteristický; po aromatických rozpouštědlech. 
čichový práh (prahová hodnota zápachu)  Neuveden. 
hodnota pH (10 g.L-1 vody při 20°C)  Neuvedena. 
bod tání / bod tuhnutí (°C)  Neuveden.  
počáteční bod varu / rozmezí bodu varu(°C) Neuveden/nestanoven.  
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bod vzplanutí (°C)  30 
rychlost odpařování Neuvedena. 
hořlavost (pevné látky, plyny) Směs je hořlavá. 
bod hoření (°C) 37  
výbušné vlastnosti   

horní mez (% obj.)  Nestanovena. 
dolní mez (% obj.)  Nestanovena. 

tenze par (při 20°C) Nestanovena. 
hustota par (při 20°C) Neuvedena.  
relativní hustota (při 20°C) (g/cm3)  Nestanovena. 
sypná hmotnost (kg/m3) Nevztahuje se.  
rozpustnost (při 20°C) ve vodě (mg/ml) Nerozpustný. 
rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Neuveden. 
bod vznícení (°C)  Neuveden. 
teplota rozkladu (°C)  Neuvedena. 
dynamická viskozita (při 20°C) (mPa.s) Neuvedena. 
kinematická viskozita (při 40°C) (m2.s−1) Neuvedena. 
 oxidační vlastnosti  Nemá. 

9.2 Další informace 
mísitelnost Neuvedena. 
rozpustnost v tucích(při 20°C)  Neuvedena.  
vodivost  Nevztahuje se.  
třída plynů Nelze aplikovat.  
obsah organických rozpouštědel (%) Neuveden. 
obsah celkového organického uhlíku 0,616 kg/kg 
obsah netěkavých látek Neuveden. 

 
10 ODDÍL 10:     STÁLOST A REAKTIVITA  

Za normálního způsobu použití a za normální teploty je směs stabilní, k rozkladu nedochází. 
10.1 Reaktivita 

Nejsou známy nebezpečné reakce, které by vznikaly za normálního způsobu použití. Při skladování 
za stanovených podmínek se směs nerozkládá. Jde o chemicky stálou směs.  

10.2 Chemická stabilita  
Za normálního způsobu použití je směs stabilní. Nepolymerizuje. 
Potřeba stabilizátoru ve směsi  Nevztahuje se.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  
Možnost nebezpečné exotermní reakce  Nevztahuje se.  
Důsledek změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost směsi Nevztahuje se.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit  
Neuvedeny. 

10.5 Neslučitelné materiály  
Silné kyseliny a zásady, oxidační činidla. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  
Za normálního způsobu použití nevznikají. Při požáru viz oddíl 5. 
Nebezpečné rozkladné produkty při styku směsi s vodou  Nejsou známy. 
Možnosti rozkladu směsi na nestabilní produkty  Nejsou známy. 
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11 ODDÍL 11:     TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

11.1.1 Látky 
Nejde o látku. 

11.1.2 Směsi  
akutní toxicita  
LD50, orálně, potkan (mg.kg-1) Údaje nejsou k dispozici. 
LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1) Údaje nejsou k dispozici. 
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny/páry (mg.m-3 za 4 h) Údaje nejsou k dispozici. 
dráždivost (oči, kůže) 
Směs kůži i oči dráždí. Rovněž dráždí dýchací cesty. 
žíravost  
Tento účinek nemá směs, ani žádná její žádná komponenta. 
senzibilizace (kůže, dýchací cesty) 
Směs nesenzibilizuje. 
toxicita po opakované dávce  
Pro směs nestanovena.  
karcinogenita  
Pro směs nestanovena. Žádná komponenta směsi tuto vlastnost nemá. 
mutagenita  
Pro směs nestanovena. Žádná komponenta směsi tuto vlastnost nemá. 
toxicita pro reprodukci  
Pro směs nestanovena. Žádná komponenta směsi tuto vlastnost nemá. 

11.1.2.1 Informace týkající se složek směsi 
akutní toxicita  
Poznámka: černě jsou označeny údaje z databází, červeně z informace o registrovaných látkách 
ECHA. 
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
LDlo, orálně, člověk (mg.kg-1):  505) 

LD50, orálně, potkan (různí autoři) (mg.kg-1):  15905); 3523-86002)5); 3523-87006); 
43001)2)3)4)5)6); 

LD50, orálně, potkan (µl.kg-1):  100002)5);  
LD50, orálně, myš (různí autoři) (mg.kg-1):  15902)5); 21191)5);  
LD50, orálně, myš samci (mg.kg-1):  56275) 

LD50, orálně, myš samice (mg.kg-1):  52512)5) 

LD50, intraperitoneálně, potkan (mg.kg-1):  24591)5)6); 
LD50, intraperitoneálně, myš (mg.kg-1):  15481) 

LD50, subkutánně, potkan (mg.kg-1):  17001)5); 
LD50, orálně, myš samci (mg.kg-1):  56272) 
LD50, dermálně, potkan (mg.kg-1):  15902) 

LD50, dermálně, králík (µl.kg-1):  > 50002)5);  
LD50, dermálně, králík (různí autoři) (mg.kg-1):  > 17001)5); 20003)4), 43506); 430002)5); 
LC50, inhalačně, potkan pro plyny a páry (různí autoři) (ppm) (4 hod.): 
 50001)5); 63502)5)6); 6350-67005); 

80002); 476356); 
LC50, inhalačně, potkan pro plyny a páry (mg.m-3) (čas neuv.): 290002) 
LC50, inhalačně, myš pro plyny a páry (ppm) (6 hod.): 39072)5); 



 
B E Z P E Č N O S T N Í  L I S T     strana 

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 14/24 
 a nařízení (ES) č. 1272/2008   

název směsi: BISIL Thermo 
 

LClo, inhalačně, potkan pro plyny a páry (ppm) (4 hod.): 80005); 
LClo, inhalačně, morče pro plyny a páry (ppm) (čas neuv.): 4505); 
LClo, inhalačně, člověk pro plyny a páry (ppm) (6 hod.): 100005); 
Kůži králíka středně (modetare) dráždí; klasifikován jako dráždivý podle kritérií EU1)6);  
Kůži potkana mírně (mild) dráždí1); 
Oči králíka mírně (mild), silně (severe) dráždí; klasifikován jako dráždivý podle kritérií EU1); 
Oči králíka slabě (slightly) dráždí; neklasifikován jako dráždivý podle kritérií EU6); 
Objektivní údaje o senzibilizaci nenalezeny1)2)3)4)5)6); 

1) údaje podle databáze TOMES/RTECS, (aktualizováno 8. července 2012). 
2) údaje podle databáze TOMES/HSDB, (aktualizováno 8. července 2012). 
3) údaje podle fy CHROTEX ŘECKO 2007. 
4) údaje podle fy H.B.BODY ŘECKO 2007 i 2009. 
5) údaje podle databáze TOMES/HAZARDTEXT, (aktualizováno 8. července 2012). 
6) údaje podle EU databáze ESIS 2000 (Ex ECB).  
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
Údaje v informaci o registrovaných látkách podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012): 
LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):  údaje nejsou k dispozici;  
LD50, orálně, potkan, samci (mg.kg-1):  3523; 4300; [2 záznamy];  
LD50, orálně, potkan, samice (mg.kg-1):  > 4000; [1 záznam];  
LD50, orálně, potkan, samci (µl.kg-1):  10000; [1 záznam];  
LD50, orálně, myš, samci (mg.kg-1):  5627; [1 záznam]; 
LD50, orálně, myš, samice (mg.kg-1):  5251; [1 záznam]; 
LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): údaje nejsou k dispozici; 
LD50, dermálně, králík, samci (mg.kg-1): > 4200; > 5000; 12126; [2 záznamy]; 
LC50, inhalačně, potkan, pro páry (ppm  za 4 hod.):  5922; 6247; 6580; [1 záznam]; 
LC50, inhalačně, potkan, pro páry, samci (ppm  za 4 hod.):  6350; 6700; [2 záznamy]; 
LC50, inhalačně, myš, pro páry (mg.m-3  za 4 hod.):  9480; 11580; [2 záznamy]; 
Dráždění kůže (králík)  slabě (slightly) dráždí index 1,8; [1 

záznam]; středně (moderately) dráždí 
index 2,21, 3; [2 záznamy]; 

Dráždění očí (králík)  slabě (slightly) dráždí neklasifikován; 
[2 záznamy]; středně (moderately) 
dráždí skore za 72 hod. 4,67; [1 
záznam]; 

Senzibilizace kůže (myš LLNA)  nesenzibilizuje; [1 záznam]; 
senzibilizuje; [1 záznam]; 

Mutagenní účinek    nemá; po testech in vitro 
s metabolickou aktivací i bez ní [5 
záznamů]; ani po testech in vivo; [3 
záznamy];   

Karcinogenní účinek    nemá; [2 záznamy];   
Toxicita pro reprodukci   negativní pro fertilitu [1 záznam]; i 

pro vývojovou toxicitu; [8 záznamů]; 
V informaci o registrovaných látkách podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012) je u většiny nebezpečných vlastností tento závěr: 
conclusive but not sufficient for classification (podle průkazných studií nelze (tuto vlastnost) 
klasifikovat jako nebezpečnou), v ojedinělých případech data lacking (nedostatek údajů) a 
konečně s reklasifikací nebezpečných vlastností pro člověka, částečně vyplývající z výše 



 
B E Z P E Č N O S T N Í  L I S T     strana 

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 15/24 
 a nařízení (ES) č. 1272/2008   

název směsi: BISIL Thermo 
 

uvedených hodnot. Výsledky testů nejsou ve všech případech přesvědčivé pro provedenou 
doklasifikaci (reklasifikaci). 
žíravost/dráždivost pro kůži  
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
Kůži králíka středně (modetare) dráždí; klasifikován jako dráždivý podle kritérií EU. 
Dráždění kůže (králík)  slabě (slightly) dráždí index 1,8; [1 

záznam]; středně (moderately) dráždí 
index 2,21, 3; [2 záznamy]; 

vážné poškození očí / podráždění očí  
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
Oči králíka mírně (mild), silně (severe) dráždí; klasifikován jako dráždivý podle kritérií EU. 
Dráždění očí (králík)  slabě (slightly) dráždí neklasifikován; 

[2 záznamy]; středně (moderately) 
dráždí skore za 72 hod. 4,67; [1 
záznam]; 

senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže  
Xylen (směs isomerů) (CAS 1330-20-7): 
Objektivní údaje o senzibilizaci nenalezeny.  
Senzibilizace kůže (myš LLNA) nesenzibilizuje; [1 záznam]; 

senzibilizuje; [1 záznam]; 
karcinogenita  
Xylen není klasifikován jako karcinogen z hlediska jehoh účinku na člověka. 
mutagenita v zárodečných buňkách  
Xylen není klasifikován jako mutagen z hlediska jeho účinku na člověka. 
toxicita pro reprodukci  
Xylen není klasifikován jako toxický z hlediska jeho účinku na reprodukci člověka. 
toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice  
Xylen účinkuje dráždivě na dýchací orgány po jednorázové expozici. 
toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice  
Xylen může poškozovat orgány po opakované expozici. 
nebezpečnost při vdechnutí  
Xylen je nebezpečný po vdechnutí; vyvolává aspirační bronchopneumonii. 

11.1.3 Informace o pravděpodobných cestách expozice  
K nebezpečné expozici by mohlo dojít zejména vdechováním zpravidla až po delší expozici 
vysokým koncentracím. Nelze opomenout expozici kůží. 

11.1.4 Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem  
Další specifické příznaky (kromě výše uvedených) směs nemá. 

11.1.5 Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice  
Při obvyklém způsobu použití směs takové účinky nemá. 

11.1.5.1 Interakce 
Nepřichází v úvahu. 

11.1.5.2 Neexistence konkrétních údajů  
Směs nebyla experimentálně testována. 

11.1.5.3 Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách  
Směs je hodnocena podle bodu vzplanutí a konvenčními výpočtovými metodami podle vyhl. 
č. 402/2011 Sb.  

11.1.5.4 Další informace  

Neuvedeny. 
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11.1.6 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce látky/komponent směsi 
Údaje nevyhledávány. 

 
12 EKOLOGICKÉ INFORMACE  
12.1 Toxicita  
12.1.1 Látka 

Nejde o látku. 
12.1.2 Směs 
12.1.2.1 Akutní toxicita pro vodní a suchozemské organismy 

Akutní toxicita směsi pro vodní organismy 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Údaje nejsou k dispozici. 
EC50, 48 hod., bezobratlí (mg.l-1)  Údaje nejsou k dispozici. 
IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1)  Údaje nejsou k dispozici. 
EC50, 72 hod., jiné vodní rostliny (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici.  
Akutní toxicita směsi pro půdní mikroorganismy a makroorganismy (žížaly) 
Údaje nejsou k dispozici. 
Akutní toxicita směsi pro další organismy (ptáci, včely a rostliny.) 
Údaje nejsou k dispozici. 

12.1.2.2 Chronická toxicita směsi 
Údaje nejsou k dispozici. 

12.1.3 Látky ve směsi 
12.1.3.1 Akutní toxicita pro vodní a suchozemské organismy 

Akutní toxicita pro vodní organismy 
Poznámka: černě jsou označeny údaje z databází, červeně z informace o registrovaných látkách 
ECHA. 
Xylen, směs isomerů (CAS 1330-20-7):  
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)  
 3,33); 13,53); 141)2); 17,33); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)  
 3,33); 8,33); 13,53); 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Cyprinus carpio (kapr obecný) 7803); > 7802); 
LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1)  Cyprinus carpio (kapr obecný) 9503); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Cyprinus carpio (kapr obecný) 10803); 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Pimephales promelas (střevle americká) 26,72)3); 

28,83); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Pimephales promelas (střevle americká) 28,83); 
LC50, 1 hod., ryby (mg.l-1)  Pimephales promelas (střevle americká) 463); 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  (druh neuveden) 3,2-4,74); 
LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1)  Leuciscus idus (jelec jesen) 861); 86-318 2); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Leuciscus idus (jelec jesen) 133); 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Carassius auratus (karas stříbřitý) 16,93); 36,83); 
LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1)  Carassius auratus (karas stříbřitý) 25,13); 32,6-42,73); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Carassius auratus (karas stříbřitý) 133); 30,553); 32,6-

42,73); 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Poecilia reticulata (živorodka duhová) 34,733); 
LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1)  Poecilia reticulata (živorodka duhová) 34,733); 
LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Poecilia reticulata (živorodka duhová) 34,733); 
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LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Lepomis macrochirus (slunečnice modrá) 8,63); 
12,03); 13,33); 13,53); 14,43); 15,03); 15,73); 16,13); 
17,43); 24,53); 

LC50, 24 hod., ryby (mg.l-1)  Lepomis macrochirus (slunečnice modrá) 10,43); 
12,03); 13,53); 14,03); 15,63); 17,43);  

LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1)  Danio rerio dříve Brachydanio rerio (danio 
pruhované) 20,13);  

EC50, 24 hod., bezobratlí (mg.l-1) Daphnia magna (hrotnatka velká) 1,7-4.74); 1651);  

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1)  Selenastrum capricornutum 2,6-7,64); 
1) údaje podle fy MERCK 2004. 
2) údaje podle EU databáze ESIS 2000 (Ex ECB). 
3) údaj podle databáze TOMES/HSDB, (aktualizováno 9. července 2012). 
4) údaj podle fy TOTAL FLUIDES, Francie (2006). 
Xylen, směs isomerů (CAS 1330-20-7):  
Údaje v informaci o registrovaných látkách  podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012)  
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) dříve Salmo 

gairdneri nebo Oncorhynchus gairdneri (pstruh 
americký duhový) 2,6; 4,2; 7,6; 8,05; 8,4;  

LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)  Bryconamericus iheringii (brykon iheringův) 
 6,9; 9,94; 11,23;  
EC50, 48 hod., bezobratlí (mg.l-1)  Daphnia magna (hrotnatka velká) 1; 2,2; 3,82; 4,7;  
EC50, 24 hod., bezobratlí (mg.l-1)  Daphnia magna (hrotnatka velká) 3,6;  
EC50, 48 hod., bezobratlí (mg.l-1)  Ceriodaphnia dubia (druh břichatky, což je druh 

korýše - český název nenalezen) > 3,4;  
IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1)  Pseudokirchneriella subcapitata (dříve Selenastrum 

capricornutum) 3,2; 4,36; 4,6; 4,7; 4,9;  
IC50, 8 dní, řasy (mg.l-1)  Pseudokirchneriella subcapitata (dříve Selenastrum 

capricornutum) 3,9; 4,2; 4,4; 
EC50, 7 dní, jiné vodní rostliny (mg.l-1) údaj nenalezen; 
V informaci o registrovaných látkách  podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012) u obou nebezpečných vlastností pro životní 
prostředí (vodní prostředí) je tento závěr: conclusive but not sufficient for classification (podle 
průkazných studií nelze (tuto vlastnost) klasifikovat jako nebezpečnou). Pro vodní prostředí 
nejde o látku nebezpečnou z hlediska krátkodobého účinku, i když tomuto hodnocení 
neodpovídají výsledky výše uvedených studií. 

12.1.4 Chronická toxicita 
Xylen, směs isomerů (CAS 1330-20-7) dlouhodobý účinek: 
Údaje v informaci o registrovaných látkách  podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012)  
NOEC, 56 dní, ryby (mg.l-1) Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) dříve Salmo 

gairdneri nebo Oncorhynchus gairdneri (pstruh 
americký duhový) > 1,3; 

NOEC, 21 dní, bezobratlí (mg.l-1) Daphnia magna (hrotnatka velká) 1,57;  
LC50, 21 dní, bezobratlí (mg.l-1) Daphnia magna (hrotnatka velká) 2,9; 
NOEC, 7 dní, bezobratlí (mg.l-1) Ceriodaphnia dubia (druh břichatky, což je druh 

korýše - český název nenalezen) 0,96; 
NOEC, x hod., řasy (mg.l-1)  údaj nenalezen; 
NOEC, x dní, jiné vodní rostliny (mg.l-1) údaj nenalezen; 
V informaci o registrovaných látkách  podle nařízení REACH (ECHA - Information on 
Registered Substances) (do 28. června 2012) u obou nebezpečných vlastností pro životní 
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prostředí (vodní prostředí) je tento závěr: conclusive but not sufficient for classification (podle 
průkazných studií nelze (tuto vlastnost) klasifikovat jako nebezpečnou). Pro vodní prostředí 
nejde o látku nebezpečnou z hlediska dlouhodobého účinku, i když tomuto hodnocení 
neodpovídají výsledky výše uvedených studií. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost  
 Údaje nejsou k dispozici. 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Údaje nejsou k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě 
Pro směs nestanovena. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Směs neobsahuje látky PBT a vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Pokud došlo k proniknutí do vodotečí nebo do kanalizace ve velkém množství, informujte místně 
kompetentní orgány, podobně jako při havárii. (Viz též oddíl 6 pododdíl 6.2). 

 
13 ODDÍL 13:     POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  
13.1 Metody nakládání s odpady  

Způsoby odstraňování směsi 
Technologicky již nepoužitelná směs ve výrobě se zneškodňuje na zajištěné skládce pro nebezpečné 
odpady, ve spalovnách pro nebezpečné odpady, vybavených dvoustupňovým spalováním při teplotě 
1200°C ve druhém stupni s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném 
pro zneškodňování nebezpečných odpadů; postupuje se přitom podle zákona o odpadech a podle 
prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Obdobně lze likvidovat i nespotřebované zbytky 
směsi. 
Způsoby odstraňování znečištěného obalu  
Obaly je třeba dokonale vyprázdnit. Po odpovídajícím vyčištění /vyprázdnění mohou být 
recyklovány. 
Způsoby odstraňování prostředků užitých při čištění náhodného úniku směsi a osobních 
ochranných pracovních prostředků 
Neuvedeny. 

13.1.1 Název druhu odpadu  
Katalogové číslo a název druhu odpadu/obalu  
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmi to látkami znečištěné 
15 01 04   Kovový obal 

 
14 ODDÍL 14:     INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1 Číslo OSN  
1263 

14.2 Název OSN pro zásilku 
PAINT, FLAMMABLE (including paint, laquer, enamel, stain, shelac, varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or PAINT MATERIAL, FLAMMABLE (including paint thinning or 
reducing compound). 
BARVA NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV nebo LÁTKA OMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV 
(včetně ředidel a složek odstraňovačů) 
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14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
3 

14.4 Obalová skupina  
I 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí  
Směs není nebezpečná pro životní prostředí. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  
Směs přepravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích, chráněnou před 
povětrnostními vlivy, odděleně od nápojů, potravin a krmiv. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC  
Nevztahuje se. Směs není určena k hromadné přepravě podle těchto předpisů. 

 
15 ODDÍL 15:     INFORMACE O PŘEDPISECH 
15.1 Omezení pro směsi 
15.1.1 Omezení uvádět na trh látky podle Přílohy XIV k nařízení REACH 

Na BISIL THERMO se nevztahuje. 
15.1.2 Omezení uvádět na trh látky podle Přílohy XVII k nařízení REACH 

Na BISIL THERMO se nevztahuje. 

15.2 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi  

15.2.1 Nejdůležitější přímo použitelné předpisy Společenství a další předpisy ES vztahující se 
k údajům v bezpečnostním listu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném 
znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 
č. 1907/2006, v platném znění 

15.2.2 Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a směsím, jimiž 
do českého právního řádu byly převedeny příslušné směrnice EU, vztahující se k chemickým 
látkám a směsím, které se týkají posuzované směsi 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon). 
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 

směsí a označování nebezpečných chemických směsí. 
15.2.3 Nejdůležitější zdravotnické a bezpečnostní předpisy, které se týkají posuzované směsi  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. 
15.2.4 Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám 

a směsím, které se týkají posuzované směsi 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
15.2.5 Nejdůležitější požární předpisy, které se týkají posuzované směsi 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, vydaná v srpnu 

2003. 
15.2.6 Nejdůležitější předpisy pro přepravu, které se týkají posuzované směsi 

Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 
věcí (ADR) ve znění pozdějších předpisů. 

Resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení 
č. 159/1997 Sb., sdělení č. 186/1998 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb., sdělení č. 93/2000 Sb.m.s., sdělení 
č. 6/2002 Sb.m.s., sdělení č. 65/2003 Sb.m.s., sdělení č. 77/2004 Sb.m.s., sdělení 
č. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající 
se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o 
přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 
(COTIF) ve znění pozdějších předpisů. 

Resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení 
č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb., sdělení č. 29/1998 Sb., sdělení č. 60/1999 Sb., sdělení 
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č. 9/2002 Sb.m.s., sdělení č. 46/2003 Sb.m.s., sdělení č. 8/2004 Sb.m.s., sdělení č. 34/2005 Sb.m.s. 
o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu 
dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným 
pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z r oku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb.m.s. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
15.2.7 Další důležité předpisy, které se týkají posuzované směsi 
15.2.7.1 Předpisy o pracovnělékařských službách 

Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. MZd ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve 
znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 372/2011 Sb.; zákon o zdravotních službách 
Zákon č. 373/2011 Sb.; zákon o specifických zdravotních službách 

15.3 Posouzení chemické bezpečnosti pro směs 
Nebylo dosud provedeno. 

 
16 ODDÍL 16:     DALŠÍ INFORMACE 
16.1 Přidané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezpečnostního listu) 

Protože je bezpečnostní list zcela přepracován podle nové osnovy a s použitím nových informací 
zejména o nebezpečnosti látek nemohou být nové nebo pozměněné informace jsou označeny „*“, 
protože by to bylo nepřehledné. Zcela nové jsou informace zejména v oddílech 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15 
a 16. 

16.2 Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu; 
Acute Tox. 1, 2, 3, 4 – Akutně toxický, kategorie 1, 2, 3, 4. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je 

překládat. 
Asp. Tox. 1 – Nebezpečný při vdechnutí. [Při požití a (následném) vniknutí do dýchacích cest (např. 

aspirací zvratků) může způsobit smrt. ] Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat.Vztahuje 
se na látky s kinematickou viskozitou při 40 °C < 7.10-6 m2.s-1 (podle vyhl. č. 402/2011 Sb.), 
resp. < 20,5.10-6 m2.s-1 (podle nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění nařízení (ES) č. 790/2009). 

CLP – Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Klasifikace, označování a balení 
nebezpečných látek a směsí) 

DNEL – Odvozená úroveň expozice, při níž nedochází k nepříznivým účinkům pro lidské zdraví 
(Derived No-Effect Level) 

ECHA – European Chemical Agency (Evropská agentura pro chemické látky(. Sídlí v Helsinkách. 
Látkám, které byly předregistovány a nemají čísla EINECS, ELINCS nebo NLP, přidělila číslo 
sedmimístné typu: XXX-XXX-X, které začíná šestkou nebo devítkou. Zaregistrované látky  
postupně uveřejňuje v seznamu registrovaných látek (ECHA - Information on Registered 
Substances). 

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam na 
trhu se nacházejících chemických látek; tzv. „Seznam starých látek“, sestavený ke dni 18. 9. 
1981. Číslo Evropského seznamu tzv. starých látek EINECS je sedmimístné typu: XXX-XXX-
X. a začíná dvojkou nebo trojkou) 

ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam notifikovaných 
(registrovaných) chemických látek. Číslo Evropského seznamu registrovaných látek ELINCS je 
sedmimístné typu: XXX-XXX-X. a začíná čtyřkou) 

Eye Irrit. 2 – Dráždivý pro oči kategorie 2. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 
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Flam. Liq. 1, 2, 3 – Hořlavá kapalina kategorie 1, 2, 3. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je 
překládat. 

GHS – Globally Harmonized System of Classication and Labelling of Chemicals (Globálně 
harmonizovaný systém klasifikace a označování látek) 

CHPPL – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství  
Látky PBT – Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 
Látky vPvB – Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
LC50 – Lethal Concentration 50 % Jedná se o koncentraci látky, zpravidla po čtyřhodinové expozici, 

po které uhynulo 50 % testovaných živočichů. 
LD50 – Lethal Dose 50 % Jedná se o množství látky, po které uhynulo 50 % testovaných živočichů 

za 24 hodin po expozici.  
LLNA – Local Lymph Node Assay (Test regionální lymfatické uzliny) používá se k posouzení „síly“ 

působení látek senzibilizujících pokožku 
LOEC – Lowest Observed Effect Concentration (nejnižší koncentrace, při které byl pozorován 

účinek; nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty) 
MARPOL 73/78 – International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as 

modified by the Protocol of 1978 (Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí z roku 
1973 a protokol k této úmluvě z roku 1978, v platném znění) 

NLP – No Longer Polymers list ((Evropský) seznam „již ne polymerů“. Číslo Evropského seznamu 
„již ne polymerů“, které byly vyčleněny ze seznamu EINECS je sedmimístné typu: XXX-XXX-
X. a začíná pětkou) 

NOEC – No Observed Effect Concentration (nejvyšší koncentrace nevyvolávající žádné 
pozorovatelné účinky) 

NPK-P – Nejvyšší přípustná koncentrace (v pracovním ovzduší) 
OCHB – Oddělení chemické bezpečnosti. 
PEL – Přípustný expoziční limit chemických látek (v pracovním ovzduší) 
PELc – Přípustný expoziční limit (v pracovním ovzduší) pro celkovou prašnost 
PELr – Přípustný expoziční limit (v pracovním ovzduší) pro respirabilní frakci prachu 
REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances 

(Registrace, evaluace /hodnocení/ a autorizace /povolování/ chemických látek). 
Skin Irrit. 2 – Dráždivý pro kůži kategorie 2. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 
STOT RE (STOT Rep. Exp.) – Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure 

(Toxicita/toxický pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice). Tyto údaje/zkratky jsou 
v angličtině a nelze je překládat. 

STOT SE (STOT Single Exp.) – Specific target organ toxicity – single exposure. (Toxicita/toxický 
pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice). Tyto údaje/zkratky jsou v angličtině a 
nelze je překládat. 

SZÚ – Státní zdravotní ústav 
16.3 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu  

Toxikologické databáze OCHB-SZÚ, a to zejména: ChemKnowledge® from RightAnswer.com, Inc. 
Vol. 90a, který obsahuje: TOMES Plus® System (Toxicology, Occupational Medicine and 
Environmental Science), REPRORISK® System; zahrnuje celkem 15 databází. (Vol. 90a se používá 
do 15. února 2012; poté bude nahrazen novou verzí). Dále databáze EU v poslední verzi, zejména 
databáze ESIS (European chemical Substances Information System), která je součástí Joint reserch 
centrum (JRC) Evropské Komise, a to v IHCP (The Institute for Health and Consumer Protection), 
pod názvem Ex ECB (European Chemicals Bureau), dále databáze MERCK (2007 a 2011), databáze 
MŽP: Seznam 2004, obsahující EINECS, ELINCS a NLP, databáze ECHA List of pre-registred 
substances a Information on Registered Substances v poslední verzi a databáze MPO DANCE 
(Vyhledání látek obsažených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek). Konečně 
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katalogy firem SIGMA Life Science (2008 – 2009), FLUKA – Analytical (2009 – 2010) a 
ALDRICH Chemistry (2012 – 2014), který obsahuje novou klasifikaci všech látek, v ní obsažených. 
Toxikologické databáze OCHB-SZÚ, a to zejména: RightAnswer® ChemKnowledge Solutions – On 
line, aktualizované – počínaje únorem 2012 – denně. Obsahuje ChemKnowledge® System 
s databázemi TOMES® System, TOMES Plus® System, REPRORISK® System a MSDS 
CollestionTM. Umožňuje přístup např. do: MEDITEXT® Documents; HAZARDTEXT™ Documents; 
RTECS® Registry; HSDB® Data Bank; NIOSH Documents; New Jersey Fact Sheets; IRIS 
Documents; CHRIS Documents; OHM/TADS Documents; Fisher MSDS; REPROTOX® 
Documents. Dále obsahuje RegsKnowledge® System s databázemi RegsLink® System, LOLI® 
Database a LOLI Global InventoriesTM.  
Dále databáze EU v poslední verzi, zejména databáze ESIS (European chemical Substances 
Information System), která je součástí Joint reserch centrum (JRC) Evropské Komise, a to v IHCP 
(The Institute for Health and Consumer Protection), pod názvem Ex ECB (European Chemicals 
Bureau): http://ecb.jrc.ec.europa.eu/. Český název látky obsažené v této databázi ESIS/CLP/GHS: 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla 
Současně databáze ECHA List of pre-registred substances 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances a Information 
on Registered Substances v poslední verzi http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/registered-substances. 
Kromě toho databáze MŽP: Seznam 2004, obsahující EINECS, ELINCS a NLP, databáze MPO 
DANCE (Vyhledání látek obsažených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek) 
a databáze MERCK (2007 a 2011).  
Konečně katalogy firem SIGMA Life Science (2008 – 2009), FLUKA – Analytical (2009 – 2010) 
a ALDRICH Chemistry (2012 – 2014), který obsahuje novou klasifikaci všech látek v ní 
obsažených. 

16.4 Metody hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008, které byly použity pro 
účely klasifikace; (platí pro směsi) 
Zkoušky směsi na zvířatech nebyly provedeny. 

16.5 Plná znění standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-věty) i plná znění 
standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H věty) bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné 
zacházení  
R10 Hořlavý. 
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H373 Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při 
prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že 
ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

16.6 Pokyny pro proškolování  
Platí obecné zásady pro školení podle zákoníku práce. 

16.7 Další informace  

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on
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Je-li práce s touto směsí zařazena do 3. nebo 4. kategorie anebo jde o práce 2. kategorie, které byly 
rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví stanoveny jako rizikové, jsou zaměstnanci povinni se 
podrobovat pravidelným preventivním prohlídkám u lékaře vykonávajícího pracovnělékařské služby.  


