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ACETYLÉN

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor v ro ku
O chodní název

Acetylén

Č. BL

4

Registrace č.

Ne ylo přiděleno

Použití

Pr myslové a profesionální. Provádět hodnocení rizik
před použitím

Identifikace firmy

František Hlíza
U Ry níčku 204
370 07 Roudné

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologie: +420 224 919 293, policie: 158

2. Identifikace ne ezpečnosti
Klasifikace látky ne o směsi
Třída a kategorie ne ezpečnosti

Hořlavá tuhá látka - kategorie 1 - Ne ezpečí

nařízení EU 1272/2008 (CLP)

(H220) Plyn pod tlakem - Rozpuštěn plyn arování (H280)

ušn za přístupu i ez

přístupu vzduchu. (EUH006)
Klasifikace látky ne o směsi dle směrnice

Extrémně hořlavá, R12, R5, R6

Rady 67/548/EHS:
Ne závažně ší nepříznivé činky na zdraví

že p so it ako anestetikum. Při vysok ch
koncentracích m že zp so it udušení. Příznaky

zahrnu í ztrátu pohy livosti a ezvědomí. O ě si
dušení nemusí

t vědoma. ušení m že ez

varování zp so it ezvědomí, a to tak rychle, že
postižen m že
Ne závažně ší nepříznivé činky na životní

t neschopn se ochránit.

Ne sou známy závažné činky.

prostředí
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ACETYLÉN

2. Identifikace ne ezpečnosti (pokračování)
Prvky označení
Klasifikace látky dle nařízení EU 1272/2008
stražné sym oly

Signální slovo

Ne ezpečí

H-věty

H220 – Extrémně hořlav plyn, H280 - Obsahuje
plyn pod tlakem; při zahřívání m že vy uchnout

P-věty

P210 - Chraňte před teplem, hork mi povrchy,
iskrami, otevřen m ohněm a in mi zdro i zapálení.
Zákaz kouření, P377 - Požár unika ícího plynu:
Nehaste, nelze-li nik ezpečně zastavit, P381 Odstraňte všechny zdro e zapálení, m žete-li tak
učinit ez rizika, P403 - Skladu te na do ře

větraném místě.
R - věty

R5 - Zahřívání m že zp so it v

uch, R6 -

ušn za přístupu i ez přístupu vzduchu, R12 Extrémně hořlav .
S - věty

S2 - Uchováve te mimo dosah dětí. S Uchováve te o al na do ře větraném místě.
S16 - Uchováve te mimo dosah zdro

zapálení -

Zákaz kouření. S33 - Proved te preventivní
opatření proti v

o m statické elektřiny.
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ACETYLÉN

3. Složení / informace o složkách
Název látaky

Obsah

Č. CAS

Č. EC

Acetylén

100%

74-86-2

200-816-9

Klasifikace
Flam. Gas 1 (H220)
Press. Gas (H280)
Expl. (EUH006)

Název směsi
ro ek není směs

4. Pokyny pro první pomoc

O ecné informace

Při vysok ch koncentracích m že zp so it dušení. Symptomy mohou
zahrnovat i ztrátu mo ility ane o vědomí. Postižen si v

ec nemusí

uvědomit, že se dusí. Při nízk ch koncentracích m že p so it
narkoticky. Příznaky mohou zahrnovat ospalost, bolesti hlavy, nevolnost
(nauseu), a ztrátu koordinace
Nad chání

Postiženou oso u přesuňte do o lasti ez kontaminace a nasa te í
automatick d chací přístro . Udržu te postiženého v teple a klidu.
Přivole te lékaře a při zástavě dechu okamžitě zave te umělé d chání.

Při zasažení k že

ádn nepřízniv dopad.

Při zasažení očí

Nezp so u e poškození

Požití

Není považováno za možn zp so expozice.

5. Opatření pro hašení požáru
Zvláštní rizika

ystavení otevřenému ohni m že mít za následek
prasknutí ane o v

hodná hasiva

ohou

Pokyny pro hasiče

uch konte ner .

t použity všechny známé hasicí přístro e.

Při požáru použi te v případě nutnosti izolační d chací
přístro .
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ACETYLÉN

6. Opatření v přpadě náhodného niku
Opatření na ochranu oso

yklidit prostor. Za istit odpovída ící větrání. Odstranit
zdro e zápalu.

Opatření na ochranu životního prostředí

Pokuste se zastavit uvolňování.

etody čištění

Za istěte větrání prostoru!

7. Zacházení a skladování
Manipulace

Prove te preventivní opatření proti v

o m statické elektřiny. Za raňte styku s

čistou mědí, rtutí, stří rem a mosazí s o sahem mědi přes 70 . e tře a
za ránit zpětnému nasávání vody do konte neru. Před vpuštěním plynu systém
odvzdušněte Za raňte zpětnému přístupu do konte neru Používe te pouze
řádně vyspecifikovaného zařízení, které e vhodné pro tento produkt a pro
teplotu a tlak, při kterém se dodává. Za raňte přístupu k ak mkoliv zdro m
možného zážehu. S konte nerem manipulu te podle pokyn
Skladování

eho v ro ce.

Konte ner udržu te na teplotě pod 50 C na do ře větraném místě. Skladu te
odděleně od plyn a dalších látek, zp so u ících oxidaci.

8. Omezování expozice / oso ní ochranné prostředky
Omezování expozice

Za istěte přirozenou ne o nev

ušnou ventilaci

schopnou za istit, a y hořlavé plyny nedosáhly e ich
spodní meze v

ušnosti.

Oso ní ochranné prostředky
Ochrana d chacích orgán

ysoké koncentrace, ež mohou zp so it rychlé
udušení, sou v dosahu hořlavin a nemělo y se tam
vstupovat.

Ochrana rukou

Pro práci s tlakov mi lahvemi sou doporučeny
masivní pracovní rukavice. Čas do protržení první
rukavice (rukavic) musí

t delší než předpokládaná

do a e ího ( e ich) používání.
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ACETYLÉN

8. Omezování expozice / oso ní ochranné prostředky (pokračování)
Ochrana očí

Při manipulaci s láhví e doporučeno používat
ezpečnostní r le.

Ochrana k že a těla

Při manipulaci s válci sou doporučeny ezpečnostní
o uv.

případě potře y si nasa te: o lek proti

sála ícímu teplu
Zvláštní pokyny pro ochranu a hygienu

Za istěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřen ch
prostorách.

. Fyzikální a chemické vlastnosti
Fyzikální stav při 20 C

Plyn

Barva

Bez arv

Zápach

Sla é varovné vlastnosti při nízk ch koncentracích.
Připomína ící česnek.

Bod tání [ C]

-80,8

Bod varu [ C]

-84,2

Bod vzplanutí [ C]

-18

Hořlavost

Extrémně hořlav

Tenze par [20 C]

44 bar

Relativní hustota, plyn (vzduch=1)

0,899

Rozpustnost ve vodě

1,185 g/l

hřevnost

48,1 MJ kg-1

Teplota samovznícení [ C]

325

Teplotní třída

T2

Skupina v

II C

ušnosti
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ACETYLÉN

10. Stálost a reaktivita
Ne ezpečné produkty rozkladu

-

Chemická sta ilita

Sta ilní za normálních podmínek. Rozpuštěn v
rozpouštědle, kter m e nasycena porézní hmota.

Reaktivita

že se prudce rozkládat při vysoké teplotě/tlaku ne o v
přítomnosti katalyzátoru.

že prudce reagovat s

okyslicovadly.
ožnost ne ezpečn ch reakcí

Se vzduchem m že tvořit v

ušnou směs. Tvoří v

ušn.

acetylidy s mědí, stří rem a rtutí.
Podmínky, kter m e tře a za ránit

Kontakt se zdro em iskření (včetně statického v

Neslučitelné materiály

Nepoužíve te slitiny o sahu ící více než 65

o e)

mědi.

Okysliču ící látky, mě , stří ro, rtu .

11. Toxikologické informace
Akutní toxicita

Netoxick
LD50, orálně, potkan: nestanovena
LD50, dermálně, potkan ne o králík: nestanovena
LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly ne o částice:
nestanovena
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry: nestanovena

Su chronická – chronická toxicita
utagenita v zárodečn ch uňkách

Nestanovena
Není mutagenní

Karcinogenita

Není karcinogenní

Toxicita pro reprodukci

Není toxick pro reprodukci

Toxicita pro specifické cílové orgány -

Nestanovena

ednorázová
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ACETYLÉN

12. Ekologické informace
Exotoxicita

LC50, 96 hod., ryby (mg/m3): nestanovena
EC50, 48 hod., dafnie (mg/m3): nestanovena
IC50, 72 hod., řasy (mg/m3): nestanovena

Perzistence a rozložitelnost

Nestanovena

Bioakumulační potenciál

Není znám.

o ilita v p dě
sledky posouzení TBT a vPvB
iné nepříznivé činky

Nepředpokládá se.
Nestanoveny
Ne sou známy žádné škodlivé vlivy na životní prostředí.

13. Pokyny pro odstraňování
Zp so y odstraňování látky ne o směsi Unika ící plyn z láhve vypustit na volném prostranství
ez zdro
Zp so y odstraňování o alu

vznícení.

ratn o al - znovuplnitelná láhev.

Platné právní předpisy

Odstraňování odpad se řídí zákonem č. 185/2001 Sb.,
v platném znění

14. Informace pro přepravu
Číslo OSN

1001

Příslušn název OSN pro zásilku

Silniční přeprava (A R/RI ): Acetylén, rozpuštěn
Letecká přeprava (IATA): Acetylene, dissolved
Námořní přeprava (I

G): ACETYLENE,

DISSOLVED
Ne ezpečí pro životní prostředí

Není známo, že tento v ro ek ohrožu e životní
prostředí
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ACETYLÉN

14. Informace pro přepravu (pokračování)
Třída/třídy ne ezpečnosti pro přepravu
Silničn/ železniční přeprava (ADR/RID)

Třída: 2.1
Kód OSN/I : UN1001
Číslo rizika: 23

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Třída: 2.1
Kód OSN/I : UN1001

Námořní přeprava (I

G)

Třída: 2.1
Nouzov plán - ne ezpečí požáru: F-C
Nouzov plán - ne ezpečí rozlití: S-W

O alová skupina

F

Zvláštní ezpečnostní opatření pro uživatele Nedopravu te plyn na vozidlech, e ichž ložná
plocha není oddělena od ka iny řidiče. Za istěte
informovanost řidiče vozidla o rizikovosti nákladu a
o postupu při nehodách a nouzovém stavu.

15. Informace o předpisech
Nařízení, t ka ící se ezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy t ka ící
se látky ne o směsi
zákon č. 356/2003 S . včetně platn ch vyhlášek a nařízení
zákon č. 258/2000 S ., ve znění pozdě ších předpis , včetně platn ch vyhlášek a nařízení
zákon č. 185/2001 S ., ve znění pozdě ších předpis
alší předpisy
Pokyny pro případ nehody ČSN 07 8304 Tlakové nádo y na plyny. Provozní pravidla.
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ACETYLÉN

16. alší informace
Uvedené zkratky

CAS - Registrační číslo Chemical A stracts Service
ES – Evropské společenství

Flam. Gas 1 – Hořlavé plyny kategorie 1
Press. Gas - Plyny pod tlakem: stlačen plyn, zkapalněn plyn, rozpuštěn
plyn
Bezpečnostní list o sahu e da e potře né pro za ištění ezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené da e odpovída í současnému stavu vědomostí a
zkušeností a sou v souladu s platn mi právními předpisy. e nutno se přesvědčit, zda pracovníci
sou proškoleni pro práci s ne ezpečn mi chemick mi látkami a přípravky, ochrann mi
pom ckami, v ezpečnosti práce a požární ochraně.

