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1.IDENTIFIKACE LÁTKY/P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikace látky / p ípravku
Obchodní název: Liten
Chemický název: Polyetylen (PE-HD) :
etylen homopolymer ( íslo CAS 9002-88-4)
etylen buten kopolymer ( íslo CAS 25087-34-7)
etylen hexen kopolymer ( íslo CAS 25213-02-9
etylen propylen kopolymer ( íslo CAS 9010-79-1)
Registra ní íslo: nepodléhá registraci podle na ízení EP a Rady (ES) .1907/2006 (hlava I, lánek 2, odstavec 9)
1.2 Použití látky/p ípravku
Výroba p edm t pro domácí a technické použití (nap . fólie, obaly, p epravky, textilní vlákna, textilní pásky).
1.3 Identifikace spole nosti / podniku
VÝROBCE

CHEMOPETROL,

UVÁD NÍ NA TRH

CHEMOPETROL,

• editel úseku prodeje:
• Vedoucí odboru prodeje I:
• Vedoucí odboru prodeje II:
• Administrátor prodeje:
ZPRACOVATEL BEZPE NOSTNÍHO LISTU

a.s., 436 70 Litvínov-Záluží 1, eská republika
: +420 47 616 1111
fax: +420 47 616 9553

:
:
:
:

a.s., 436 70 Litvínov-Záluží 1, eská republika
+420-47-616-3230
fax: +420-47-616-2697
+420-47-616-5115
fax: +420-47-616-2697
+420-47-616-6169
fax: +420-47-616-2697
+420-47-616-5566
fax: +420-47-616-4049

ludmila.krejcikova@unipetrol.cz

Spole nost CHEMOPETROL, a.s. zaniká k 1.8.2007 a její nástupnickou organizací se stává spole nost
UNIPETROL RPA, s.r.o., 436 70 Litvínov-Záluží, R,
: +420 47 616 1111, fax: +420 47 616 9553
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
• CHEMOPETROL, a.s.
• CENTRUM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Toxikologické informa ní st edisko (TIS)
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, eská republika
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
fax: +420 224 914 570

: +420 47 616 3111 (nep etržit )
: +420 47 616 2111 (nep etržit )
: +420 224 919 293 (nep etržit )
: +420 224 915 402 (nep etržit )

2.IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI
2.1 Klasifikace látky/p ípravku
Polyetylen není klasifikován jako nebezpe ný ve smyslu zákona .356/2003 Sb. a sm rnice 67/548/EHS.
2.2 Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka
P i podmínkách b žného užívání nemá žádné akutní ani chronické nep íznivé ú inky na zdraví lov ka. P i
neopatrném zacházení m že dojít pouze k mechanickému podrážd ní o í nebo pokožky. Vdechnutí prachu m že
podráždit dýchací orgány.
2.3 Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí
Nemá nep íznivé ú inky na životní prost edí.
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2.4 Nejzávažn jší nep íznivé ú inky fyzikáln -chemické a jiné
Ho lavá, ale obtížn vzn tlivá látka. P i tepelném rozkladu mohou vznikat nebezpe né látky. Prach je výbušný.
Produkt se m že elektrostaticky nabíjet.
3.SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Polyetylen neobsahuje žádné nebezpe né p ím si v koncentracích p evyšujících povolené limity ani látky se
stanovenými expozi ními limity s výjimkou sazí v typech PL10, VL10, VL20 a VL29:
název
saze

[%hm.]
2,5

íslo ES
215-609-9

íslo CAS
1333-86-4

symboly nebezpe í
R-v ty
látka se stanoveným expozi ním limitem v eské republice

4.POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností uv domit léka e a poskytnout mu informace z tohoto
bezpe nostního listu.
4.2 P i nadýchání
V p ípad nadýchání prachu dopravit postiženého na erstvý vzduch.
P ÍZNAKY A Ú INKY: mechanické podrážd ní
4.3 P i styku s k ží
První pomoc není obvykle nutná, sta í dodržovat obecná hygienická opat ení. P i styku s horkým produktem
nepokoušet se o jeho odstran ní z pokožky, popálené místo chladit pod proudem studené vody a zajistit
odbornou léka skou pomoc
P ÍZNAKY A Ú INKY: mechanické podrážd ní
4.4 P i zasažení o í
V p ípad vniknutí prachu do o í, o i vypláchnout vodou nebo prach odstranit jako jinou b žnou mechanickou
ne istotu.
P ÍZNAKY A Ú INKY: mechanické podrážd ní
4.5 P i požití
V p ípad požití velkého množství odborná léka ská pomoc.
5.OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Vhodné hasební prost edky
P na, prášek, p i velkém požáru vodní sprcha.
5.2 Hasební prost edky, které nesm jí být použity z bezpe nostních d vod
Vodní proud.
5.3 Upozorn ní na specifická nebezpe í p i požáru a hašení
P i ho ení možná tvorba oxidu uhelnatého. P i tepelném rozkladu mohou vznikat dýmy obsahující nebezpe né
látky (viz kap.10.3).
5.4 Speciální ochranné vybavení pro hasi e
Úplný ochranný oblek a izola ní dýchací p ístroj.
6.OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Preventivní opat ení na ochranu osob
Pozor na rozsypané granule, mohou zp sobit uklouznutí a pád.
6.2 Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí
Nesplachovat rozsypaný materiál do kanalizace.
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6.3 Doporu ené metody išt ní a zneškodn ní úniku
Rozsypaný materiál smést a umístit do vhodné suché nádoby pro další zpracování i pozd jší zneškodn ní.
Zneškodnit v souladu s platnou právní úpravou pro odpady.
7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Pokyny pro zacházení
Dodržovat protipožární opat ení a používat doporu ené osobní ochranné prost edky. Dbát, aby p i manipulaci
nedošlo k úniku do životního prost edí.
7.2 Pokyny pro skladování
Sklady musí spl ovat požadavky požární bezpe nosti staveb a elektrická za ízení vyhovovat platným p edpis m.
Produkt chránit p ed kontaktem s nekompatibilními materiály, otev eným plamenem nebo p ed p sobením
vysokých teplot. Z d vodu zachování kvalitativních parametr produkt nevystavovat p sobení vlhka a p ímému
slune nímu zá ení. Doporu uje se proto skladovat v suchém, v traném, zast ešeném skladu, jehož prostory jsou
chrán ny p ed p ímými ú inky slune ního zá ení, nebo výše uvedené podmínky zabezpe it jiným vhodným
zp sobem (nap . t sn uzav ené zásobníky nebo obaly). Doporu ené rozmezí teplot ve skladu je -20°C až +30°C.
P i záporných teplotách je nutné dbát zvýšené opatrnosti p i manipulaci s produktem. Vzdálenost od zdroje tepla
musí být nejmén 1 m. P i vysklad ování se musí odebírat produkty nejdéle skladované. Jednotky balení musí
být ve skladu ádn a viditeln ozna eny, aby nedošlo k zám n zboží. Doporu ená doba skladování v
uzav ených obalech za stanovených podmínek skladování je maximáln 1 rok. P i delším skladování je vhodné
ov it vlastnosti materiálu p ed zpracováním. Dbát, aby p i skladování nedošlo k úniku do životního prost edí.
7.3 Pokyny pro specifické použití
Není stanoveno.
8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice
eská republika (na ízení vlády .178/2001 Sb):
Název
PELr
[mg.m-3]
polyethylen
prach polymerních materiál
saze
PELr
PELc

PELc
[mg.m-3]
5
5
2

p ípustný expozi ní limit pro respirabilní frakci prachu
p ípustný expozi ní limit pro celkovou koncentraci prachu

Evropská unie (sm rnice 2006/15/ES):
nejsou stanoveny
Doporu ená metoda pro stanovení prachu v pracovním ovzduší: gravimetrie, prachom r
8.2 Omezování expozice pracovník
Kolektivní ochranná opat ení
Celkové a místní v trání, v p ípad prachu ú inné odsávání, hermetizace.
Individuální ochranná opat ení
Zam stnanci musí mít k dispozici osobní ochranné prost edky (OOP) pro ochranu o í, rukou a pokožky, které
odpovídají charakteru vykonávaných inností. Tam, kde není možno technickými prost edky zajistit dodržení
expozi ních limit stanovených pro pracovní prost edí nebo zajistit, aby vlivem expozice dýchacími cestami
nedošlo k ohrožení zdraví lidí, musí být vybaveni i vhodnou ochranou dýchacích cest. P i práci, která vyžaduje
trvalé používání OOP, je t eba, v závislosti na druhu použitého ochranného prost edku, umožnit zam stnanc m
jeho odložení a pobyt v prost edí bez rizikových faktor p ekra ujících stanovené limity. Všechny OOP je
t eba stále udržovat v použitelném stavu a poškozené nebo zne išt né ihned vym ovat.
DOPORU ENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY (OOP) :
• dýchací orgány: protiprašný respirátor, p i požáru izola ní dýchací p ístroj
• o i:
ochranné brýle
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• ruce

ochranné rukavice
b žná pracovní
innost
(možnost pot ísn ní)
likvidace úniku / havárie

materiál rukavic

tlouš ka vrstvy

doba pr niku

p írodní latex

1 mm

480 minut

nitril

0,4 mm

480 minut

Použité ochranné rukavice musí spl ovat podmínky sm rnice EU 89/686/EEC a z ní vyplývající
normy EN 374 – nap . KCL 395 Combi Latex (pot ísn ní) a 730 Camatril® Velours (únik), pro
které byly p i laboratorních m eních firmy KCL podle EN 374 stanoveny výše uvedené doby
pr niku. Doby platí pro produkt a použití popsané v bezpe nostním listu. V p ípad jiných
skute ností je t eba obrátit se na dodavatele rukavic povolených CE (nap . KCL CZ s.r.o.,
Suderova 2013, 709 00 Ostrava 9, www.klc.de.)

• k že:
pracovní od v, uzav ená obuv
• obecná bezpe nostní a hygienická opat ení:
Dodržovat pravidla osobní hygieny. P i práci nejíst, nepít a
nekou it ! Po práci a p ed jídlem i pitím d kladn umýt ruce a nekryté ásti t la vodou a mýdlem, p ípadn
ošet it vhodným repara ním krémem.
8.3 Omezování expozice životního prost edí
Postupovat v souladu s platnými právní p edpisy pro ochranu ovzduší a vod.
9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
• skupenství p i 20°C:
pevná látka
• barva:
bez barvy, erná
• zápach:
bez zápachu
9.2 Informace d ležité pro bezpe nost, ochranu zdraví a ochranu životního prost edí
• hodnota pH:
není stanoveno
• bod varu [°C]:
není stanoveno
• teplota vzplanutí (granule)[°C]:
370
• ho lavost
ho lavý
100
• dolní mez výbušnosti (prach) [g.m-3]:
• oxida ní vlastnosti:
není stanoveno
• tenze par p i 20°C [kPa]:
není stanoveno
• hustota [kg.m-3]:
940-963
• rozpustnost:
není stanoveno
• rozpustnost ve vod p i 20°C [g.l-1]:
nerozpustný
• rozd l. koef. n-oktanol/voda [log Pow]:
není stanoveno
• viskozita p i 20°C [mPa.s]:
není stanoveno
• hustota par (vzduch=1):
není stanoveno
• rychlost odpa ování
není stanoveno
9.3 Další informace
• bod tání (granule) [°C]:
cca 130
• teplota vznícení (granule) [°C]:
390-400
• teplota vznícení usazeného prachu [°C]:
350
• teplota vznícení rozví eného prachu [°C]:
445
• minimální inicia ní energie vznícení [J]:
1,6
• spalné teplo [MJ.kg-1]:
45-46
• sypná hmotnost (granulát) [kg.m-3]:
520-580
• sypná hmotnost (stab.prášek) [kg.m-3]:
370-520
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10.STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Podmínky, kterým je t eba zabránit
Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Produkt se m že elektrostaticky nabíjet.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
vysoká teplota, jiskra, otev ený plamen.
10.2 Materiály, kterých je t eba se vyvarovat
Oxida ní inidla, kapalný chlór, další volné halogeny, aromatické a chlorované uhlovodíky, benzín, mazací oleje.
10.3 Nebezpe né produkty rozkladu
Tepelným rozkladem: p i vysokých teplotách je možný vznik látek s dráždivými nebo senzibilizujícími ú inky.
11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Akutní nep íznivé ú inky na zdraví
P i podmínkách b žného užívání nemá žádné akutní ani chronické nep íznivé ú inky na zdraví lov ka. P i
neopatrném zacházení m že dojít pouze k mechanickému podrážd ní o í nebo pokožky. Vdechnutí prachu m že
podráždit dýchací orgány.
Akutní toxicita
LD oráln - potkan
> 3000 mg.kg-1
11.2 Toxicita po opakovaných dávkách
Není stanoveno.
11.3 Senzibilizace
Nemá prokázané senzibilizující ú inky.
11.4 Ú inky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci)
Nemá prokázané CMR ú inky.
11.5 Toxikokinetika, metabolismus, distribuce
Není stanoveno.
12.EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Není stanoveno.
12.2 Mobilita
Není stanoveno.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Není stanoveno.
12.4 Bioakumula ní potenciál
Není stanoveno.
12.5 Výsledky posouzení PBT
Není stanoveno.
12.6 Jiné nep íznivé ú inky na životní prost edí
Produkt není ve smyslu vodního zákona .254/2001 Sb. považován za závadnou látku a za látku nebezpe nou dle
p ílohy .1 vodního zákona.
13.POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ
13.1 Doporu ený zp sob odstra ování látky/p ípravku
Využít nebo odstranit v souladu s platnými právními p edpisy pro odpady.
Doporu ený zp sob:
materiálové využití.
Zat íd ní podle Katalogu odpad provád t na základ vlastností odpadu v dob jeho vzniku.
Doporu ené za azení podle Katalogu: 07 02 13
20 01 39
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13.2 Doporu ený zp sob odstra ování zne išt ného obalu
Materiálové nebo energetické využití.
13.3 Opat ení k omezení expozice p i nakládání s odpady
Postupovat v souladu s platnými právní p edpisy pro ochranu osob, ovzduší a vod.
13.4 Právní p edpisy o odpadech
eská republika
Zákon .185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní
Vyhláška .381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , v platném zn ní
Evropská unie
Sm rnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech
14.INFORMACE PRO P EPRAVU
14.1 P epravní klasifikace
Není nebezpe nou v cí ve smyslu p epravních p edpis .
14.2 Speciální preventivní opat ení p i p eprav
Není stanoveno.
15.INFORMACE O P EDPISECH
15.1 Posouzení chemické bezpe nosti
Není stanoveno.
15.2 Ozna ení obalu látky/p ípravku
Není stanoveno (výrobek není klasifikován jako nebezpe ný ve smyslu zákona .356/2003 Sb. a sm rnice
67/548/EHS).
15.3 Právní p edpisy, které se na látku / p ípravek vztahují
Evropská unie
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1907/2006 (REACH)
eská republika
Zákon .356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon , v platném
zn ní
Zákon .258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , v platném zn ní
Na ízení vlády .178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci, v platném
zn ní
16.DALŠÍ INFORMACE
Pokyny pro školení
Osoby, které nakládají s produktem, musí být pou eny o rizicích p i manipulaci a o požadavcích na ochranu
zdraví a ochranu životního prost edí (viz p íslušná ustanovení Zákoníku práce)
P ístup k informacím
Každý zam stnavatel musí podle lánku 35 na ízení EP a Rady(ES) .1907/2006 umožnit p ístup k informacím
z bezpe nostního listu všem pracovník m, kte í tento produkt používají nebo jsou b hem své práce vystaveni
jeho ú ink m, a rovn ž zástupc m t chto pracovník .
Zdroje údaj použité p i sestavování bezpe nostního listu
Záznam o klasifikaci nebezpe ných vlastností produktu podle vyhlášky .232/2004 Sb., v platném zn ní
Podniková norma PND 33-300
Registry of toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)
Sicherheitstechnische kenndaten chemischer Stoffe (Sorbe)
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Zm ny provedené p i revizi
27.06.2006: Úprava údaj v kap. 3.4, 5.3, 7.2, 12.5, 16
01.11.2006: Úprava údaj v kap.:1, 2, 8, 13 a 16
01.03.2007: Úprava údaj v kap. 1a 16
01.06.2007: Celková úprava dokumentu v souvislosti s na ízením EP a Rady(ES) .1907/2006
Prohlášení: Bezpe nostní list byl vypracován v souladu s vyhláškou .231/2004 Sb a na ízením EP a Rady(ES) .1907/2006 a nahrazuje
bezpe nostní list zpracovaný podle vyhlášky .27/1999 Sb. Obsahuje údaje, které jsou pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci a ochrany životního prost edí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti
tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s našimi platnými
právními p edpisy. Za dodržování regionálních platných právních p edpis zodpovídá odb ratel.
V zastoupení dle plné moci za CHEMOPETROL a.s. zpracovává:
Sekce životního prost edí a standardizace HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

