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41.2.6

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo čnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: 35510 Multigas 300
1500000045 Multigas 300 Jumbo
35201 Topgas 220

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú čajú
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Použitie materiálu /zmesi Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

1.3 Údaje o dodávate ľovi karty bezpe čnostných údajov
Výrobca/dodávate ľ:
ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Strasse 47
65779 Kelkheim/Germany
Tel. +49 (0) 61 95/ 99 81 – 0
Fax +49 (0) 61 95/ 99 81 – 7910
Email: info-diy@rothenberger.com

Informa čné oddelenie: ROTHENBERGER Industrial GmbH
1.4 Núdzové telefónne číslo:
Giftinformationszentrum-Nord / GIZ-Nord Poisons Centre
Telefon / Phone +49 (0) 551/19240
24h / 7d

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe čnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

GHS02 plameň

Flam. Gas 1 H220 Mimoriadne horľavý plyn.

Press. Gas C H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

2.2 Prvky ozna čovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy

GHS02

Výstražné slovo Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

(pokračovanie na strane 2)
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P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov

zapálenia. Nefajčite.
P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P410+P403 Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
2.3 Iná nebezpe čnos ť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Chemická charakteristika: Zmesi
Popis: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.

                                                                                                                                                                             Nebezpečné obsiahnuté látky:
106-97-8 bután

 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
50-100%

74-98-6 propán
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

2,5-<10%

Ďalšie údaje: Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie:
Postihnutého vyneste  na čerstvý vzduch.
Postihnutého nenechávajte bez dohľadu.
Udržiavať v teple, uložiť do kľudu a prikryť.
Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára.
Po kontakte s pokožkou: Pri omrzlinách poriadne opláchnuť množstvom vody. Odev neodtraňovať.
Po kontakte s o čami:
Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody.
Okamžite privolať lekára.
Po prehltnutí: Okamžite privolať lekára.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a ú činky, akútne aj oneskorené Omrzliny
4.3 Údaj o akejko ľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a os obitného ošetrenia
Omrznuté časti tela zodpovedajúcim spôsobom ošetriť.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným
lúčom  alebo penou odolnou voči alkoholu.
Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe čnostného h ľadiska: Vodný lúč.

(pokračovanie na strane 3)
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo  zmesi
Môže vytvárať výbušné zmesy plynu so vzduchom.
5.3 Rady pre požiarnikov
Zvláštne ochranné prostriedky: Nevdychovať výbušné a horľavé plyny.
Ďalšie údaje Ohrozené nádrže chladiť rozprašovaným prúdom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo ľnení

6.1 Osobné bezpe čnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové post upy
Používať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.
Zabezpečiť dostatočné vetranie.
Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Nepripustiť prienik do kanalizácie, výkopov a pivníc.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy čistenie:
Zabezpečiť dostatočné vetranie.
Nechať odpariť.
6.4 Odkaz na iné oddiely
Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpe čné zaobchádzanie
Opatrne otvárať a manipulovať s nádržami.
Používať len v dostatočne odvetraných priestoroch.
Zabezpečiť dostatočné odvetranie miestností aj pri podlahe (pary sú ťažšie ako vzduch).
Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuch u:
Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje - nefajčiť.
Nádrž je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C (napr. od žiaroviek). Ani po
použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravý predmet.
Pre prípad požiaru v okolí je potrebné počítať s núdzovým chladením.
Pary môžu so vzduchom vytvárať výbušnú zmes.

7.2 Podmienky bezpe čného skladovania vrátane akejko ľvek nekompatibility
Skladovanie:
Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže:
Skladovať na chladnom mieste.
Skladovať len v originálnej nádobe.
Riaďte sa úradnými predpismi  pre tlakové plynové nádoby.
Inštrukcie oh ľadne spolo čného skladovania:
Skladovať oddelene od horľavých látok.
Skladovať oddelene od potravín.
Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:
Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté.
Skladovať v suchu a chlade v riadne zavretými nádobami.
Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
Nádrž skladovať na dobre vetranom mieste.

(pokračovanie na strane 4)
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7.3 Špecifické kone čné použitie, resp. použitia Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technick ých zariadení: Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.

8.1 Kontrolné parametre
Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s p racoviskom:
Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnoty
by bolo potrebné kontrolovať.

8.2 Kontroly expozície
Osobné ochranné prostriedky:
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.
Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.
Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.
Nevdychovať plyny/pary/aerosoly.
Pri práce nejesť, nepiť, nefajčiť, nešnupať.
Ochrana dýchania: Pri nedostatočnom vetraní ochrana dýchania.
Ochrana rúk:
Kožené rukavice.
Rukavice / tepelne izolačné.
Materiál rukavíc
Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu , ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri
každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť
materiálu rukavíc ,a preto musí byť pred použitím preskúšaná.
Penetračný čas materiálu rukavíc
U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámavosti materiálu a dodržiavať ho.
Ochrana o čí: Tesne priľnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemickýc h vlastnostiach
Všeobecné údaje
Vzhľad:

Forma: komprimovaný, skvapalnený plyn
Farba: bezfarebný

Pach: charakteristický
Prahová hodnota zápachu: Neurčené.

hodnota pH: Neurčené.

Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblas ť tavenia: Neurčený
Bod varu/oblas ť varu: -1 °C

Bod vzplanutia: -74 °C

Zápalnos ť (tuhé, plynné skupenstvo): Neurčené.
(pokračovanie na strane 5)
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Teplota zapálenia: 365 °C

Teplota rozkladu: Neurčené.

Samozápalnos ť: Produkt nie je samozápalný.

Nebezpečenstvo výbuchu: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti, môže však
vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesy so vzduchom.

Rozsah výbušnosti:
Spodná: 1,5 Vol %
Horná: 10,9 Vol %

Tlak pary pri 20 °C: 8300 hPa

Hustota: Neurčený
Relatívna hustota Neurčené.
Hustota pary Neurčené.
Rýchlos ť odparovania Nepoužiteľný

Rozpustnos ť v / miešate ľnos ť s
Voda: nemiešateľné resp. málo miešateľný

Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Neurčené.

Viskozita:
Dynamická: Neurčené.
Kinematická: Neurčené.

9.2 Iné informácie Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu : Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.
10.3 Možnos ť nebezpečných reakcií
Vytváranie výbušných zmesí plynu so vzduchom.
S materiálom bohatým na kyslík (podporujúcim horenie) môže prudko reagovať. Nebezpečenstvo výbuchu.
Nevyčistené prázdne nádoby môžu obsahovať plyny produktov, ktoré môžu vytvárať so vzduchom výbušné
plyny.
Reakcie s kyslíkom.
Reakcie s tukmi a olejmi.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnú ť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: kysličník uhoľnatý a kysličník uhličitý

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických ú činkoch
Akútna toxicita
Primárny dráždiaci ú činok:
Poleptanie kože/podráždenie kože Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

(pokračovanie na strane 6)
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Vážne poškodenie o čí/podráždenie o čí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Respira čná alebo kožná senzibilizácia Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Účinky CMR (karcinogénnos ť, mutagénnos ť a reproduk čná toxicita)
Mutagenita zárodo čných buniek Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Reproduk čná toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cie ľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cie ľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspira čná nebezpe čnos ť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita
Vodná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
12.2 Perzistencia a degradovate ľnos ť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
12.3 Bioakumula čný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
12.4 Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Ďalšie ekologické údaje:
Všeobecné údaje: Vo všeobecnosti neohrozuje vodné zdroje
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný
12.6 Iné nepriaznivé ú činky Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškod ňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu
Odporú čanie: Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Nepripustiť prienik do kanalizácie.
Europský katalog odpadov
Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Nevyčistené obaly:
Odporú čanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN
ADR, IMDG, IATA UN2037
14.2 Správne expedi čné označenie OSN
ADR 2037 NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN

(PLYNOVÉ BOMBIČKY)
IMDG, IATA RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS

CARTRIDGES)
(pokračovanie na strane 7)
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14.3 Trieda, resp. triedy nebezpe čnosti pre dopravu

ADR

Trieda 2   5F Plyny
Pokyny pre prípad nehody 2.1

IMDG, IATA

Class 2 Plyny
Label 2.1
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA odpadá
14.5 Nebezpečnos ť pre životné prostredie:
Marine pollutant (Námorný zne čisťovate ľ): Nie
14.6 Osobitné bezpe čnostné opatrenia pre
užívate ľa Pozor: Plyny
Kemlerovo číslo (ozna čujúce druh
nebezpečenstva): - 
Číslo EMS: F-D,S-U
14.7 Doprava hromadného nákladu pod ľa prílohy
II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Nepoužiteľný

Preprava/ ďalšie údaje:

ADR
Obmedzené množstvá (LQ): 1L
Prevozna skupina 2 
Tunelový obmedzovací kód D 
UN "Model Regulation": UN 2037 NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN

(PLYNOVÉ BOMBIČKY), 2.1

ODDIEL 15: Regula čné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látk u alebo zmes v oblasti bezpe čnosti, zdravia a
životného prostredia

Rady 2012/18/EÚ
Menované nebezpe čné látky - PRÍLOHA I žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname
Kategória pod ľa Seveso P2  HORĽAVÉ PLYNY
Kvalifika čné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek ni žšej úrovne 10 t
Kvalifika čné množstvo (v tonách) na uplatnenie požiadaviek vy ššej úrovne 50 t

(pokračovanie na strane 8)
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpe čnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie
Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a
nezakladajú zmluvný právny vzťah.

Relevantné vety
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

Oddelenie vystavujúce údajový list:
ADEEGO GmbH
Wildsteig 4A
D-42113 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 2575700
Fax. +49 (0) 202 2575701
Email: mail@adeego.de
www.adeego.de
Partner na konzultáciu: Dr. Axel Deeg
Skratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas


