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DUSÍK

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

Dusík

Č. BL

5

Registrace č.

Ne ylo přiděleno

Použití

Pr myslov a profesionální. Provádět hodnocení rizik
před použitím. Používá se pro v ro u
elektronick ch/fotovoltaick ch součástí. Testovací
plyn/Kali rační plyn. Či tění. La oratorní použití.
Ochrann plyn pro svařování. Proplachovací plyn
ředěn plyn inertní plyn. Kontaktu te dodavatele pro
více informací o užití.

Identifikace firmy

Franti ek Hlíza
U Ry níčku 204
370 07 Roudn

Telefonní číslo pro nal hav situace

Toxikologie: +420 224 919 293, policie: 158

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

Plyn pod tlakem – zchlazen a zkapalněn plyn –

nařízení EU 1272/2008 (CLP)

Varování – (CLP: Press. Gas Ref. Liq.) - H281

Ne závažně í nepřízniv

Ne sou známy.

činky na zdraví

Ne závažně í nepřízniv

činky na životní

Ne sou známy závažn

činky.

prostředí
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DUSÍK

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

Signální slovo

Varování

H-věty

H280 - O sahu e plyn pod tlakem; při zahřívání
m že vy uchnout

P-věty

P403 - Skladu te na do ře větran m místě. P410 –
Chraňte před slunečním zářením.

Dal í ne ezpečnost

3. Složení / informace o složkách

Při vysok ch koncentracích p so í dusivě.

Název látky

Obsah

Č. CAS

Č. EC

Klasifikace

Dusík

100%

7727-37-9

231-783-9

Press. Gas (H280)

Název směsi
V ro ek není směs
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DUSÍK

4. Pokyny pro první pomoc
O ecn informace

Přemístěte okamžitě postiženou oso u na čerstv vzduch.
Zkontrolu te životní funkce. Pokud se d chání zastaví
apliku te uměl d chání. Udržu te postižen ho v teple a v
klidu. Zavole te l kaře.

Nad chání

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

ec nemusí uvědomit že se dusí. Postiženou

oso u přesuňte do o lasti ez kontaminace a nasa te í
automatick d chací přístro . Udržu te postižen ho v teple a
klidu. Přivole te l kaře a při zástavě dechu okamžitě zave te
uměl d chání.
Při zasažení k že

ádn nepřízniv dopad.

Při zasažení očí

Nemá kodliv p so ení.

Požití

Není považováno za možn zp so e pozice.

Ochrana poskytovatel při první

Podle rozsahu poskytovan pomoci e nutn používat

pomoci

odpovída ící ochrann prostředky a eventuální i tění dal ím
pracovníkem. Vždy používe te ochrann rukavice a v případě
uměl ho d chání resuscitační masku. Po poskytnutí první
pomoci si pečlivě omy te ruce. V případě že ěhem
poskytování prv pomoci do lo k potřísnění oděvu
chemickou látkou vždy se převl kněte.

5. Opatření pro ha ení požáru
Zvlá tní rizika

Zahřátí m že zp so it e plozi tlakov ch lahví.

Vhodná hasiva

edná se o nehořlavou látku hase ní prostředky
přizp so te okolí požáru.

Nevhodná hasiva

Nepoužíve te pln proud vody.
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DUSÍK

5. Opatření pro ha ení požáru (pokračování)
Pokyny pro hasiče

Standardní ochrann protipožární oděv přil a s
o liče ov m títem rukavice gumov holínky a
samostatn d chací přístro v uzavřen ch prostorách.
Pokud e to možn

zastavte pr tok produktu. Tlakov

nádo y v lízkosti požáru z ezpečn vzdálenosti

ochlazujte vodou.

6. Opatření v přpadě náhodn ho niku
Opatření na ochranu osob

Vykli te prostor. Za istěte náležitou ventilaci.
Používe te přenosn d chací přístro při vstupu do
o lasti dokud ne ude atmosf ra ezpečná. Evakuujte
prostor.

Opatření na ochranu životního prostředí

Za raňte dal ímu niku není-li to spojeno s rizikem.

Metody či tění

Unikl v ro ek nechte volně uniknout do ovzdu í.

7. Zacházení a skladování
Manipulace

V ro ek není hořlav . Se stlačen mi plyny smí nakládat pouze zku en a
patřičně pro kolen oso y. Při zacházení s v ro kem nekuřte nepi te ani
ne ezte. Dle pracovních podmínek za istěte činnou ventilaci/ odsávání/
větrání.

Skladování

Technická opatření a podmínky skladování: Tlakov láhve udržu te do ře
označen

těsně uzavřen

manipulu te podle pokyn

chraňte e před po kozením. S tlakovou lahví
eho v ro ce. V ro ek skladu te v originálních

lahvích případně v lahvích k tomu určen ch. Tlakov láhve udržu te při teplotě
pod 50 C na do ře větran m místě. Za istěte a y tlakov láhve yly neustále
nasto ato když se nepoužíva í uzavřete v echny ventily. Tlakov lahve y
měly

t uskladněn tak a y nedo lo k e ich korozi.
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DUSÍK

8. Omezování e pozice / oso ní ochrann prostředky
Omezování e pozice

Za istit činn větrání/odsávání na pracovi ti. V
prostoru kde se pracu e s v ro kem ne ezte
nepi te nekuřte.

Oso ní ochrann prostředky
Ochrana d chacích orgán

V případě niku v ro ku použi te vhodnou ochranu
d chacích cest (masku s filtrem d chací přístro pro
nouzov použití).

Ochrana rukou

Při manipulaci s tlakov mi lahvemi používe te
pracovní rukavice.

Ochrana očí

Při práci s plyny používe te ochrann

r le.

Ochrana k že a těla

Pracovní o lek oděv pracovní o uv

Omezování e pozice životního prostředí

V ro ek není ne ezpečn pro životní prostředí.

9. Fyzikální a chemick vlastnosti
Fyzikální stav při 20 C

Plyn

Barva

Bez arv

Zápach

Bez zápachu

Bod tání [ C]

-210

Bod varu [ C]

-196

Bod vzplanutí [ C]

Nelze aplikovat v ro ek e nehořlav

Hořlavost

Není stanovena

Tenze par [20 C]

Nestanovena

Relativní hustota plyn (vzduch=1)

0,97

Rozpustnost ve vodě

20 mg/l

Teplota samovznícení [ C]

Není stanovena

V

Nemá

u n vlastnosti
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DUSÍK

10. Stálost a reaktivita
Ne ezpečn produkty rozkladu

Ne sou známy

Chemická sta ilita

V ro ek e za ěžn ch podmínek použití sta ilní.

Reaktivita

V ro ek e sta ilní při normálních podmínkách.

Možnost ne ezpečn ch reakcí

Není známa

Podmínky kter m e tře a za ránit

Ne sou známy

Neslučiteln materiály

Ne sou známy

11. To ikologick informace
Akutní to icita

Neto ick
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 to icita

Nestanovena

Mutagenita v zárodečn ch uňkách

Není mutagenní

Karcinogenita

Není karcinogenní

Toxicita pro reprodukci

Není to ick pro reprodukci

To icita pro specifick cílov orgány -

Nestanovena

ednorázová
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DUSÍK

12. Ekologick informace
Exotoxicita

Není klasifikován ako ne ezpečn pro životní prostředí.

Perzistence a rozložitelnost

Nestanovena

Bioakumulační potenciál

Není znám.

Mo ilita v p dě

Nepředpokládá se.

V sledky posouzení PBT a vPvB

Nestanoveny

in nepřízniv

činky

Ne sou známy

13. Pokyny pro odstraňování
Zp so y odstraňování látky ne o směsi V ro ek musí

t odstraněn v souladu se zákonem o

odpadech v platn m a činn m znění a navazu ícími
právními předpisy ako ne ezpečn odpad.
Zp so y odstraňování o alu

Vratn o al - znovuplnitelná láhev.

Zp so y odstraňování

O al se musí odstraňovat v souladu se zákonem o

kontaminovan ho o alu

odpadech v platn m a činn m znění a navazu ícími
právními předpisy. Vratn o al se z ytkem předat
distri utorovi ne o zlikvidovat ve spalovnách
ne ezpečn ho odpadu.

14. Informace pro přepravu
UN číslo

1066

Příslu n název OSN pro zásilku

Silniční přeprava (ADR/RID): Dusík stlačen
Letecká přeprava (IATA): Nitrogen compressed
Námořní přeprava (IMDG): NITROGEN
COMPRESSED

Ne ezpečí pro životní prostředí

Není známo

Hlízagas, Na Dlouhé louce 1620/1. 370 05 České Budějovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

Strana: 8

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Revidovaná verze: 0
Datum: 01.01. 2017
Nahrazuje: 0/0/0
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14. Informace pro přepravu (pokračování)
Třída/třídy ne ezpečnosti pro přepravu
Silničn/ železniční přeprava (ADR/RID)

Třída: 2
Kód:1A

O alová skupina

Není přidělena

Zvlá tní ezpečnostní opatření pro uživatele Pokyny pro alení: P200
Kód omezení pro tunely: pr ezd zakázán
kategoriemy E

15. Informace o předpisech
Nařízení t ka ící se ezpečnosti zdraví a životního prostředí/specifick právní předpisy t ka ící
se látky ne o směsi

Zákon č. 350/2011 S . o chemick ch látkách a chemick ch směsích.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platn m a činn m znění.
Nařízení ES 1907/2006 o registraci hodnocení povolování a omezování chemick ch látek v
platn m a činn m znění.
Nařízení komise (EU) č. 453/2010 kter m se mění nařízení Evropsk ho Parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 o registraci hodnocení povolování a omezování chemick ch látek (REACH)
Nařízení Evropsk ho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 o klasifikaci označování a alení látek
a směsí v platn m a činn m znění.
Nařízení EU 2015/830 kter m se mění nařízení Evropsk ho parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 o registraci hodnocení povolování a omezování chemick ch látek.
Nařízení vlády č. 93/2012 kter m se mění nařízení vlády č. 361/2007 S . kter m se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Vyhlá ka č. 376/2001 S . o hodnocení ne ezpečn ch odpad
Vyhlá ka č. 381/2001 Sb., katalog odpad

v platn m a činn m znění

v platn m a činn m znění
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DUSÍK

15. Informace o předpisech (pokračování)
Vyhlá ka č. 383/2001 S . o podro nostech nakládání s odpady v platn m a činn m znění
Vyhlá ka č. 237/2002 S . o podro nostech zp so u provedení zpětn ho od ěru někter ch
v ro k , v platn m a činn m znění.

Posouzení chemick

ezpečnosti

Nevztahu e se na dusík.

16. Dal í informace
Uveden zkratky

CAS - Registrační číslo Chemical A stracts
Service
ES – Evropsk společenství
Press. Gas - Plyny pod tlakem: stlačen plyn
zkapalněn plyn rozpu těn plyn
vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce
ioakumulativní
PBT - Perzistentní

ioakumulativní a to ická

da e v tomto ezpečnostním listu sou založeny na stavu znalostí a zku enostech v ro ce k
datu vydání tohoto dokumentu. Nepředstavu í žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností
v ro ku a platí en ve spo ení s předepsan m zacházením za normálních podmínek a se
specifikovan mi da i v technick m návodu. Za ak koliv in použití tohoto v ro ku event. v
kom inaci s in mi produkty ne o postupy e zodpovědn sám uživatel.

