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KYSLÍK

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

Kysílk

Č. BL

4

Registrace č.

Ne ylo přiděleno

Chemick vzorec

O2

Použití

Pr myslov a profesionální. Provádět hodnocení rizik
před použitím. Pro pravu vody. La oratorní použití.
Testovací plyn/Kali rační plyn. Laserov plyn.
Svařování řezání ohřev a tvrd pá ení. Ochrann plyn
pro svařování. Používá se pro v ro u
elektronick ch/fotovoltaick ch součástí. Kontaktu te
dodavatele pro více informací o užití.

Identifikace firmy

František 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

O idu ící plyn - (O .

as 1) Plyn pod tlakem - stlačen

nařízení EU 1272/2008 (CLP)

plyn - (Press. Gas Comp.), H270, H280

Klasifikace látky ne o směsi dle

Dotek s hořlav m materiálem m že zp so it požár R8

směrnice Rady 67/548/EHS:
Ne závažně ší nepřízniv

činky na

zdraví

Dlouhodo
7

vdechování vzduchu s o sahem kyslíku nad

m že zp so it zdravotní potíže.
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2. Identifikace ne ezpečnosti (pokračování)
Ne závažně ší nepřízniv

činky na

Ne sou známy závažn

činky.

životní prostředí

Prvky označení
Klasifikace látky dle nařízení EU 1272/2008
V stražn sym oly

Látky podporu ící hoření. Nehořlav
Signální slovo

Ne ezpečí

H-věty

H270 –

neto ick plyny.

že zp so it ne o zesílit požár; oxidant,

H280 - O sahu e plyn pod tlakem; při zahřívání m že
vybuchnout
P-věty

P244 - Udržu te ventily i příslušenství čist – ez ole
a maziv. P220 - Uchováve te mimo dosah hořlav ch
materiál . P370 P37 - V případě požáru - zastavte
nik m žete-li tak učinit ez rizika. P403 - Skladu te

na do ře větran m místě.

3. Složení / informace o složkách
Název látaky

Obsah

Č. CAS

Č. EC

Klasifikace

Kyslík

100%

7782-44-7

231-956-9

Ox. Gas 1, Press.
Gas Comp.

Název směsi
V ro ek není směs
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4. Pokyny pro první pomoc
Ne d ležitě ší akutní a opožděn

Nepřetržit vdechování koncentrací nad 7

m že

symptomy a činky

zp so it nevolnost (nauseu) ospalost d chací potíže a
křeče.

Nad chání

Postiženou oso u přesu te do o lasti ez kontaminace.

Při zasažení k že

Nežádoucí činky ne sou od tohoto produktu očekávány.

Při zasažení očí

Nežádoucí činky ne sou od tohoto produktu očekávány.

Požití

Požití se nepovažu e za možn zp so
p so ení látky.

ak se vystavit

. Opatření pro hašení požáru
Zvláštní rizika

Vystavení otevřen mu ohni m že mít za následek
prasknutí ane o v

uch konte ner . Podporu e hoření.

Vhodná hasiva

Vodní spray ne o mlha.

Nevhodná hasiva

Nepoužívat proud vody k hašení.

Pokyny pro hasiče
Specifick metody

Přemístěte nádo y od ohně pokud e to ne ezpečn .
Koordinovat opatření ohledně rozšíření ohně do okolí.
Ohrožen nádo y chladit proudem vody z chráněn
pozice. Nevyl ve te kontaminovanou požární vodu do
kanalizace. Pokud e to možn

zastavte pr tok produktu.

Zvláštní ochrann vy avení pro hasiče Standardní ochrann oděvy a zařízení (o sahu e i
samostatn d chací přístro ) pro hasiče. Standard EN
137 - D chací přístro se samostatn m otevřen m
okruhem na tlakov vzduch s celoo liče ovou maskou.
EN 4

: Ochrann oděvy pro hasiče. EN

: Ochrann

rukavice pro hasiče.
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. Opatření v přpadě náhodn ho niku
Oso ní opatření

Pokuste se zastavit uvol ování. Za istěte dostatečn
větrání Za ra te přístupu do kanalizace sklepních
prostor a (ne o) ak chkoliv míst kde m že
nahromaděná látka

t ne ezpečná.

onitoru te

koncentraci uvolněn ho produktu. Odstra te všechny
možn zdro e zážehu Evakuu te celou o last.
edne te v souladu s místním havari ním plánem.
Z sta te na návětrn straně.
Opatření na ochranu životního prostředí Pokuste se zastavit uvol ování.
etody čištění

Za istěte větrání prostoru!

7. Zacházení a skladování
Manipulace

Používe te pouze řádně vyspecifikovan ho zařízení kter

e vhodn pro tento

produkt a pro teplotu a tlak, při kter m se dodává. Ventil otevíre te pomalu
a yste za ránili tlakov mu rázu. Udržu te zařízení čist

ez ole a maziv.

Nikdy nepřepouště te plyny z edn lahve/nádo y do druh . Nikdy nepoužíve te
přím ohe ne o elektrická topná zařízení pro zv šení tlaku v nádo ě.
Skladování

Nádo u za istit proti pádu. Skladovat na do ře větran m místě při teplotě nižší
než 0 C. U skladovan ch nádo

y měl

t pravidelně kontrolován celkov

stav a zda nádo y neunika í. Používe te krytky ventil ne o lahvov klo oučky.
Nádo y nesmí

t skladovány za podmínek kter mohou podpořit korozi.

Uchováve te mimo dosah hořlav ch materiál .
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8. Omezování e pozice / oso ní ochrann prostředky
Omezování e pozice

Syst my pod tlakem y měly

t pravidelně

kontrolovány. Za ra te přístupu vzduchu
na kyslík (s o sahem přes 23
plynu y měly

ohat ho

O2) Detektory

t použity estliže se mohou uvolnit

o idační plyny. Za istětě přiměřenou celkovou a
místní ventilaci. Vezměme si například syst m
pracovních povolení pro drž ov činnosti.
Oso ní ochrann prostředky

Používe te vhodn ch pom cek pro ochranu rukou
povrchu těla a hlavy Pokud plyn používáte k řezání
plamenem ane o svařování, používe te tak
ochrann ch r lí e ichž skla ma í potře n stupe
filtrace!

. Fyzikální a chemick vlastnosti
Fyzikální stav při 20 C

Plyn

Barva

Bez arv

Zápach

V straha podle zápachu není možná.

Bod tání [ C]

-21

Bod varu [ C]

-183 C

Bod vzplanutí [ C]

-

Hořlavost

Nehořlav

Tenze par [20 C]

Nepoužito

Relativní hustota plyn (vzduch=1)

1,1

Relativní hustota kapalina (voda=1)

1,1

Rozpustnost ve vodě [mg/l]

39

V

Nepoužito

ušn vlastnosti

C

C
avšak podporu e hoření.
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10. Stálost a reaktivita
Ne ezpečn produkty rozkladu
Reaktivita
Chemická sta ilita
ožnost ne ezpečn ch reakcí
Podmínky kter m e tře a za ránit

Bez v značn ch příznak .
ádn ne ezpečn reakce než činky popsan níže.
Sta ilní za normálních podmínek.
Bouřlivě o idu e organick materiály.
Zahřívání možnost styku s nekompakti ilními materiály
vytvoření koncentrace v mezích v
zdro

Neslučiteln materiály

ušnosti přítomnost

vznícení styk s otevřen m ohněm.

V případě požáru erte v vahu možn riziko to icity
vlivem přítomnosti chlorovan ch ne o fluorovan ch
polymer ve vysokotlak m kyslíkov m potru í ( 30 ar)
že ouřlivě reagovat s hořlavinami.

že ouřlivě

reagovat s redukčními činidly.

11. To ikologick informace
Akutní to icita

U tohoto produktu ne ylo to ick p so ení z ištěno.

Su chronická – chronická to icita

Nestanovena

utagenita v zárodečn ch u kách

Není mutagenní

Karcinogenita

Není karcinogenní

Toxicita pro reprodukci

Není to ick pro reprodukci

To icita pro specifick cílov orgány -

Nestanovena

ednorázová
To icita pro specifick cílov orgány -

Nestanovena

opakovaná
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12. Ekologick informace
Exotoxicita

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

Rozložitelnost

Nestanovena

Bioakumulační potenciál

Není znám.

o ilita v p dě

ádná z doporučen ch skladovacích a manipulačních
podmínek.

V sledky posouzení TBT a

Nestanoveny

vPvB
in nepřízniv

činky

Bez v značn ch příznak .

13. Pokyny pro odstra ování
Zp so y odstra ování

Smí

t vypouštěn do atmosf ry na do ře větran m místě.

látky ne o směsi

Nevypouště te v ak mkoliv místě kde y akumulace plynu mohla
ne ezpečná.

Zp so y odstra ování
obalu

Vratn o al - znovuplnitelná ocelová ne o kompozitová láhev.

t

14. Informace pro přepravu
Číslo OSN

1072

Příslušn název OSN pro zásilku Silniční přeprava (ADR): Kyslík stlačen
Letecká přeprava: OXY EN CO PRESSED
Námořní přeprava (IMDG): OXYGEN, COMPRESSED
Ne ezpečí pro životní prostředí

Bez v značn h příznak
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14. Informace pro přepravu (pokračování)
Třída/třídy ne ezpečnosti pro přepravu
Silničn/ železniční

Třída: 2

přeprava (ADR/RID)

Klasifikační kód: 1 O
Tunel/omezení: Pr ezd zakázán tunely kategorie E

Letecká přeprava

Třída/zařazení (Vedle ší riziko): 2.2 ( .1)

(ICAO-TI / IATA-DGR)
Námořní přeprava

Třída/zařazení (Vedle ší riziko): 2.2 ( .1)

(IMDG)

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

O alová skupina

Není uvedena

Zvláštní ezpečnostní

Nedopravu te plyn na vozidlech e ichž ložná plocha není oddělena od

opatření pro uživatele

ka iny řidiče. Za istěte informovanost řidiče vozidla o rizikovosti nákladu
a o postupu při nehodách a nouzov m stavu.

1 . 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. 3

/2003 S . včetně platn ch vyhlášek a nařízení

zákon č.258/2000 Sb., ve znění pozdě ších předpis

včetně platn ch vyhlášek a nařízení

zákon č.18 /2001 S . ve znění pozdě ších předpis
Pokyny pro případ nehody ČSN 07 8304 Tlakov nádo y pro přepravu plyn . Provozní pravidla.
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1 . Další informace
Indikace ne o změny

Revize ezpečnostních list v souladu s Nařízením
komise (EU) č. 453/2010 & 830/2015.

Informace pro školení

Za istěte a y si operátoři uvědomili ne ezpečí
vypl va ící z o ohacení kyslíkem!

Další informace

Tento ezpečnostní list yl sestaven podle platn ch
směrnic EU a platí pro všechny státy kter tyto
směrnice převzaly do sv národní legislativy.

Popření odpvědnosti

Před použitím tohoto produktu v ak mkoliv nov m
procesu ane o před zahá ením pokus s ním e
nutno si podro ně prostudovat eho kompati ilitu s
materiály a ezpečnost Podro nosti uveden v
tomto dokumentu se v do ě eho předání do tisku
považovaly za správn . I přesto že přípravě tohoto
dokumentu se věnovala ma imální možná p če
nem žeme převzít akoukoliv odpovědnost za
razy škody na zdraví ani věcn škody zp so en
eho používáním.

Bezpečnostní list o sahu e da e potře n pro za ištění ezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Uveden

da e odpovída í současn mu 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.

