
Strana 1/8

Datum vydání 25.03.2020 Datum revize: 25.03.2020

Bezpečnostní list
dle 1907/2006/EC, Článek 31

Vydání č. 6

51.0

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní název: 02004 Instrumentenpflege Lubrinol -400 ml-

· Číslo výrobku: P7000029, 75 0708
· 1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
· Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Určená použití látek/směsi:

Lubrikační olej
Výrobek pro údržbu

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Key Surgical GmbH
Zum Windpark 1
23738 Lensahn
Tel: +49.4363.90590.0
Fax: +49.4363.90590.590
Mail: info@keysurgical.de
Web: www.keysurgical.de

· Další informace lze získat od: Oddělení produktové bezpečnosti
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Během běžné otevírací doby: +49 4363

905900

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

· 2.1 Klasifikace směsi
· Podle směrnice (ES) 1272/2008

GHS02 hořlavé látky

Aerosol 1 H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 3 H412

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· 2.2 Prvky označení
·

· Symboly nebezpečnosti

GHS02

· Signální slovo: Nezbepečné

· Nebezpečné složky:
Mineralní olej
pentan

· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

· H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 
P210

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. (Pokrač. na str. 2)
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P211
P251
P273

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle místních nařízení pro svoz nebezpečného odpadu.

· Další informace:
Bez dostatečného větrání je možné hromadění výbušných směsí.

· 2.3 Další nebezpečnost
· PBT a vPvB pro směs nebylo stanoveno.

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
· 3.2 Směsi
· Popis: Směs níže uvedených látek s nebezpečnými přísadami.
· Látky ve směsi:

CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Reg.č.: 01-2119487078-27

Minerální olej
 Asp. Tox. 1, H304

30-50%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Index číslo: 601-004-00-0 
Reg.č.: 01-2119474691-32-xxxx

butan, čistá forma
 Flam. Gas 1, H220

30-50%

CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
Index číslo: 601-006-00-1 
Reg.č.: 01-2119459286-30

pentan

 Flam. Liq. 1, H224;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336

10-20%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Index číslo: 601-003-00-5 
Reg.č.: 01-2119486944-21-xxxx

propan

 Flam. Gas 1, H220

10-20%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Index číslo: 601-004-00-0 
Reg.č.: 01-2119485395-27-xxxx

isobutan

 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

1-10%

Úplné znění R-vět, standadrních vět o nebezpečnosti viz bod č. 16

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

· 4.1 Popis první pomoci
· Při kontaktu s kůží: Nejsou známy příznaky podráždění kůže.
· Při kontaktu s očima: Ihned vymývat několik minut široce otevřené oko proudem vody, zajistit lékařskou péči.
· Při požití: Konzultujte s lékařek, pokud se objeví příznaky.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Nejsou známy.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou známy.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:

CO2, prášek nebo vodní sprej. Větší ohně zdolat vodním postřikem nebo pěnou odolnou
vůči alkoholu. (Pokrač. na str. 3)
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· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nejsou známy.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Ochranné prostředky: Žádné zvláštní ochranné prostředky nejsou vyžadovány.
· Další informace

Kontaminovanou vodu použitou při hašení shromažďujte odděleně. Nesmí vniknout do kanalizace.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Použijte osobní ochranné prostředky.

· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Nesmí vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.

· V případě úniku do vodních toků nebo kanalizace informujte příslušné orgány.
· Nesmí vniknout do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad podle bodu 13.
Zajistěte dostatečné větrání.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíly 7, 8 a 13

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Žádná speciální opatření nejsou vyžadována.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí::

Nestříkejte na otevřený oheň nebo na žhavé předměty.
Udržujte zdroje vznícení mimo - Nekuřte.
Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C, tj. Elektrickému
světlu. Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.

· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Dodržujte úřední předpisy pro skladování obalů v tlakových nádobách.
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další informace o podmínkách skladování:

Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C, tj. Elektrickému
světlu. Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.

· · Skladovací třída: 2 B
· 7.3 Specifická konečná použití: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

· Další informace o konstrukci technických zařízení: Žádné další údaje; viz oddíl 7.

· 8.1 Kontrolní parametry
Složky s mezními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti:

109-66-0 pentan

IOELV Dlouhodobé hodnoty: 3000 mg/m³, 1000 ppm
· Další informace: Jako základ byly použity seznamy platné během výroby.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné pomůcky:
· Obecná ochranná a hygienická opatření:

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
(Pokrač. na str. 4)
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Před přestávkami a na konci práce si umyjte ruce.
· Ochrana dýchacích orgánů:
Není nutné, pokud je místnost dobře větrána.
· Ochrana rukou:
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / přípravku.
Vzhledem k chybějícím zkouškám nelze pro výrobek / přípravek / chemickou směs dát žádné doporučení týkající
se materiálu rukavic.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, rychlosti šíření a degradace
· Materiál rukavic:
Nitrilový kaučuk, NBR
Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších známkách kvality a liší se od výrobce k
výrobci. Jelikož je produkt směsí několika látek, odolnost materiálu rukavic nelze vypočítat předem, a proto
musí být před aplikací zkontrolována.
· Doba průniku materiálem rukavic:
Přesný čas průniku musí být stanoven výrobcem ochranných rukavic a musí být dodržen.
· Ochrana očí:
Není požadována.

* 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

· 9.1 Informace o základních a fyzikálních a chemických vlastnostech
· Obecné informace
· Vzhled:

Skupenství:
Barva:

· Zápach:
· Prahová hodnota zápachu:

Aerosol 
Bezbarvá 
Charakteristický 
Nestanovena.

· pH-hodnota: Není stanovena.

· Změna stavu
Bod tání / bod tuhnutí Není stanovena.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nelze stanovit pro aerosol.

· Bod vzplanutí: -60 °C

· Hořlavost (solid, gas): Nelze stanovit.

· Teplota vznícení: 285 °C

· Teplota rozkladu: Není stanovena.

· Teplota samovznícení: Produkt není samovznětlivý.

· Výbušné vlastnostni: Produkt není výbušný. Je však možné vytváření výbušných směsí 
vzduch / pára.

· Meze výbušnosti:
Spodní: 1.4 Vol %

Horní: 10.9 Vol %

· Tlak par při 20 °C: 2,600 hPa

0.64 g/cm³· Hustota při 20 °C:
· Relativní hustota
· Hustota par
· Rychlost odpařování

Není stanovena.
Není stanovena.
Nelze stanovit.

· Rozpustnost / mísitelnost
ve vodě: Není mísitelný nebo obtížně mísitelný.

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není stanovena.
(Pokrač. na str. 5)

 EU 

Bezpečnostní list
dle 1907/2006/EC, Článek 31

Vydání č. 6



Strana 5/8

Datum vydání 25.03.2020 Datum revize: 25.03.2020

Obchodní název: 02004 Olej na údržbu nástrojů Lubrinol -400 ml-

(Pokrač. ze str. 4)

51.0

· Viskozita: 
Dynamická:

Kinetická:
Není stanovena.
Není stanovena.

· Obsah ředidel:
Organická ředidla:

VOC (EC) organické látky
· 9.2 Další informace

67.5 %
67.50 %
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

· 10.1 Reaktivita Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

· 11.1 Informace o toxikologických účincích:
· Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· LD/LC50 hodnoty relevantní pro klasifikaci:
8042-47-5 Minerální olej
Orálně LD50

Dermálně LD50

>2,000 mg/kg (potkan)
>2,000 mg/kg (králík)

109-66-0 pentane

Orálně LD50

VdechnutímLC50/4 h

>5,000 mg/kg (potkan)
>20 mg/l (potkan)

· Primární dráždivý účinek:
· Dráždivost/žíravost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Vážné poškození očí/podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace 

splněna.
· CMR efekt (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice a Toxicita pro specifické cílové 

orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
· Nebezpečnosti při vdechnutí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

· 12.1 Toxicita
· Toxicita pro vodní organismy: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Ekotoxické účinky:
· Poznámka: Škodlivý pro ryby

(Pokrač. na str. 6)
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· Další ekologické informace:
·     Obecné poznámky:

Škodlivý pro vodní organismy
Třída ohrožení vody 2 (německé nařízení) (sebehodnocení): ohrožuje vodu Nesmí 
vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace. Nebezpečí pro pitnou vodu, 
pokud do země unikne i malé množství.

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nelze použít.
· vPvB: Nelze použít.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení 

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nesmí vniknout do kanalizace.
· Evropský katalog odpadů
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 04 Kovové obaly

Nevyčištěné obaly:
Doporučení: Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

· 14.1 Číslo OSN
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 příslušný název OSN pro přepravu
· ADR
· IMDG
· IATA

1950 AEROSOLS 
AEROSOLS 
AEROSOLS, hořlavé

· 14.3 Třída nebezpečnosti

· ADR

2 5F Plyny.· Třída
· Značení 2.1

· IMDG, IATA

2.1· Třída
· Značení 2.1

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA Neplatné

· 14.5 Nebezpečnosti pro 
životní prostředí Ne

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživ. Varování: plyny
(Pokrač. na str. 7)
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· Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův 
kód):

· EMS číslo:
· Kód uložení

· Segregační kód

F-D, S-U
SW1 Chráněno před zdroji tepla.
SW22 Pro AEROSOLY s maximálním objemem 1 litr: 
Kategorie A. Pro AEROSOLY s objemem nad 1 litr: 
Kategorie B. Pro ODPADNÍ AEROSOLY: Kategorie C, Bez 
obytných místností.
SG69 Pro AEROSOLY s maximálním objemem 1 litr: 
Segregace jako pro třídu 9. Skladování „oddělené od“ třídy 
1 kromě oddílu 1.4.
Pro AEROSOLY s objemem nad 1 litr: Segregace podle 
příslušného pododdělení třídy 2. Pro ODPADNÍ 
AEROSOLY:
Segregace podle příslušného pododdělení třídy 2.

· 14.7 Hromadná přeprava dle přílohy II of 
MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nelze použít

· Další informace

· ADR
· Omezené množství (LQ)
· Vyňatá množství (EQ)
· Transport category
· Tunnel restriction code

1L
Kód: E0
Není povoleno jako vyňaté množství 2 
D 

· IMDG
· Omezené množství (LQ)
· Vyňatá množství (EQ)

1L
Kód: E0
Není povoleno jako vyňaté množství

· OSN „Modelové nařízení“: UN 1950 AEROSOLS, 2.1

15. INFORMACE O PŘEDPISECH
· 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 

směsi
Směrnice 2012/18 / EU
Pojmenované nebezpečné látky - PŘÍLOHA I Žádná ze složek není uvedena.
Hořlavé aerosoly kategorie P3a kategorie Seveso
Kvalifikační množství (v tunách) pro uplatnění požadavků nižší úrovně 150 t
Kvalifikační množství (v tunách) pro uplatnění požadavků vyšší úrovně 500 t
NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

16. DALŠÍ INFORMACE
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech. To však nepředstavuje záruku vlastností 
produktu a nezakládá zákonně platný smluvní vztah.

· Standardní věty o nebezpečnosti
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· Oddělení vydávající bezpečnostní list: Oddělení bezpečnosti výrobků
(Pokrač. na str. 8)
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· Zkratky 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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases – Category 1
Aerosol 1: Aerosols – Category 1
Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas
Flam. Liq. 1: Flammable liquids – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· * Data ve srovnání s předchozí verzí změněna.
 EU 
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