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Nové poÏadavky pro znaãení lahví na plyny

Od 1. prosince 2010 jsou povinné poÏadavky Naﬁízení EU o klasifikaci, oznaãování a balení látek a smûsí (Naﬁízení CLP ã. 1272/2008) pro znaãení tlakov˘ch lahví
pro jednotlivé druhy plynÛ. Pro smûsi bude znaãení povinné od 1. ãervna 2015. Látky a smûsi se mohou oznaãovat podle tohoto Naﬁízení jiÏ pﬁed tímto datem.
Naﬁízení CLP zahrnuje Globálnû harmonizovan˘ systém pro klasifikaci a oznaãování chemikálií (GHS) Organizace spojen˘ch národÛ (OSN).
Oznaãení vyÏadovaná Naﬁízeními o pﬁepravû (ADR, RID,…) se nezmûnila kromû nové znaãky
„látka nebezpeãná pro Ïivotní prostﬁedí“.
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Nehoﬁlavé, netoxické plyny
Hoﬁlavé plyny
Toxické plyny
Látky podporující hoﬁení, doplÀuje oznaãení 2.2 nebo 2.3 pro oxidující plyny.
Îíravé látky, doplÀuje oznaãení 2.3 pro toxické a Ïíravé plyny.
prostﬁedí: Látky ohroÏující Ïivotní prostﬁedí oznaãují plyny klasiﬁkované
pro akutní a/nebo chronickou toxicitu vody.

Ïivotní prostﬁedí

K pﬁepravnímu znaãení budou pﬁidány nové symboly CLP pro
oznaãení nebezpeãí, která nejsou pokryta Naﬁízeními o pﬁepravû.

GHS 04

GHS 08

GHS 07

GHS 04: Plyn pod tlakem, má se pouÏít, pokud chybí
oznaãení 2.2.
GHS 08: Respiraãní pﬁecitlivûlost, karcinogenní, mutagenní,
reprodukãní toxicita, toxicita pro specifické cílové orgány
GHS 07: Akutní toxicita kategorie 4, podráÏdûní kÛÏe,
podráÏdûní zraku, pﬁecitlivûlost kÛÏe, podráÏdûní
d˘chacího traktu

NOVÉ INFORMACE O TLAKOV¯CH LAHVÍCH NA PLYNY
NOVÉ INFORMACE O TLAKOV¯CH LAHVÍCH NA PLYNY
SLOVNÍ V¯STRAHY (Nebezpeãí nebo Varování)
pro upozornûní na potenciální nebezpeãí na oznaãení.
SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ, která popisují charakter
nebezpeãí.
PREVENTIVNÍ SPECIFIKACE, které popisují doporuãená
opatﬁení pro minimalizaci nebo zamezení neÏádoucích
úãinkÛ, vznikl˘ch z vystavení se vlivu nebezpeãného produktu.

Informace poÏadované naﬁízeními
o pﬁepravû
â. UN a správn˘ pﬁepravní název
Pﬁepravní znaãení
a doplÀující Oznaãení CLP
Jiné informace

Preventivní specifikace pro PREVENCI, REAKCI na nehody,
SKLADOVÁNÍ produktu a jeho LIKVIDACI po pouÏití.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE od dodavatele

P¤ÍKLAD PRO KYSLÍK
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
MÛÏe zpÛsobit nebo zesílit poÏár; oxidant.
PREVENCE
Uchovávejte/skladujte oddûlenû od odûvÛ/hoﬁlav˘ch materiálÛ.
UdrÏujte redukãní ventily bez maziva a oleje.

KYSLÍK, STLAâEN¯ UN 1072

ES: 231-956-9

REAKCE
V pﬁípadû poÏáru: Zastavte únik, mÛÏete-li tak uãinit
bez rizika.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

P¤ÍKLAD PRO ACETYLÉN
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
Extrémnû hoﬁlav˘ plyn.
V˘bu‰n˘ za pﬁístupu i bez pﬁístupu vzduchu.
PREVENCE
ChraÀte pﬁed teplem/jiskrami/otevﬁen˘m plamenem/
/hork˘mi povrchy. – Zákaz kouﬁení.
REAKCE
PoÏár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpeãnû zastavit.
OdstraÀte v‰echny zdroje zapálení, mÛÏete-li tak uãinit bez rizika.

ACETYLÉN, ROZPU·TùN¯ UN 1001

ES: 200-816-9

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.
Lahev zlikvidujte pouze prostﬁednictvím dodavatele plynu;
lahev obsahuje porézní materiál, kter˘ v nûkter˘ch pﬁípadech
obsahuje azbest.

P¤ÍKLAD PRO DUSÍK
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
Ve vysok˘ch koncentracích je dusiv˘.

DUSÍK, STLAâEN¯ UN 1066

ES: 231-783-9

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

P¤ÍKLAD PRO VODÍK
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
Extrémnû hoﬁlav˘ plyn.
PREVENCE
ChraÀte pﬁed teplem/jiskrami/otevﬁen˘m plamenem/hork˘mi
povrchy. – Zákaz kouﬁení.

VODÍK, STLAâEN¯ UN 1049

ES: 215-605-7

REAKCE
PoÏár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpeãnû zastavit.
OdstraÀte v‰echny zdroje zapálení, mÛÏete-li tak uãinit
bez rizika.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

P¤ÍKLAD PRO ETHYLEN
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
Extrémnû hoﬁlav˘ plyn.
MÛÏe zpÛsobit ospalost nebo závratû.
PREVENCE
ChraÀte pﬁed teplem/jiskrami/otevﬁen˘m plamenem/
/hork˘mi povrchy. – Zákaz kouﬁení.
PouÏívejte ochranné rukavice/ochrann˘ odûv/ochranné
br˘le/obliãejov˘ ‰tít.

ETHYLEN, UN 1962

ES: 200-815-3

REAKCE
PoÏár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpeãnû
zastavit.
OdstraÀte v‰echny zdroje zapálení, mÛÏete-li tak uãinit
bez rizika.
P¤I STYKU S KÒÎÍ: Omyjte velk˘m mnoÏstvím vody a m˘dla.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

P¤ÍKLAD PRO ETHYLENOXID
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe
vybuchnout.
Extrémnû hoﬁlav˘ plyn.
V˘bu‰n˘ za pﬁístupu i bez pﬁístupu vzduchu.
MÛÏe vyvolat rakovinu.
MÛÏe vyvolat genetické po‰kození.
Toxick˘ pﬁi vdechování.
ZpÛsobuje váÏné podráÏdûní oãí.
MÛÏe zpÛsobit podráÏdûní d˘chacích cest.
DráÏdí kÛÏi.
PREVENCE
ChraÀte pﬁed teplem/jiskrami/otevﬁen˘m plamenem/
/hork˘mi povrchy. – Zákaz kouﬁení.
Nevdechujte prach/d˘m/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
NepouÏívejte, dokud jste si nepﬁeãetli v‰echny bezpeãnostní
pokyny a neporozumûli jim.
PouÏívejte ochranné rukavice/ochrann˘ odûv/ochranné
br˘le/obliãejov˘ ‰tít.

ETHYLENOXID, UN 1040

ES: 200-849-9á

REAKCE
PoÏár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpeãnû
zastavit.
OdstraÀte v‰echny zdroje zapálení, mÛÏete-li tak
uãinit bez rizika.
P¤I STYKU S KÒÎÍ: Omyjte velk˘m mnoÏstvím vody a m˘dla.
P¤I VDECHNUTÍ: Pﬁeneste postiÏeného na ãerstv˘ vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadÀující d˘chání.
OkamÏitû vyhledejte lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení.
P¤I ZASAÎENÍ OâÍ: Nûkolik minut opatrnû vyplachujte vodou.
Vyjmûte kontaktní ãoãky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokraãujte ve vyplachování. OkamÏitû
vyhledejte lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení.
P¤I EXPOZICI nebo podezﬁení na ni: Vyhledejte lékaﬁskou
pomoc/o‰etﬁení.
P¤I PODRÁÎDùNÍ KÒÎE: Vyhledejte lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû. Skladujte uzamãené.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

P¤ÍKLAD PRO HELIUM
VAROVÁNÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe vybuchnout.
Ve vysok˘ch koncentracích je dusiv˘.

HELIUM, STLAâENÉ UN 1049

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

ES: 231-168-5

P¤ÍKLAD PRO âPAVEK
NEBEZPEâÍ
Obsahuje plyn pod tlakem; pﬁi zahﬁívání mÛÏe
vybuchnout.
Hoﬁlav˘ plyn.
Toxick˘ pﬁi vdechování.
ZpÛsobuje tûÏké poleptání kÛÏe a po‰kození oãí.
Vysoce toxick˘ pro vodní organismy.
ZpÛsobuje poleptání d˘chacích cest.
PREVENCE
ChraÀte pﬁed teplem/jiskrami/otevﬁen˘m
plamenem/hork˘mi povrchy. – Zákaz kouﬁení.
PouÏívejte ochranné rukavice/ochrann˘ odûv/ochranné
br˘le/obliãejov˘ ‰tít.
Nevdechujte prach/d˘m/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
ZabraÀte uvolnûní do Ïivotního prostﬁedí.

AMONIAK (âPAVEK),
BEZVOD¯ UN 1005

ES: 231-635-3

REAKCE
PoÏár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpeãnû
zastavit.
OdstraÀte v‰echny zdroje zapálení, mÛÏete-li tak uãinit
bez rizika.
P¤I STYKU S KÒÎÍ (nebo vlasy): Ve‰keré
kontaminované ãásti odûvÛ okamÏitû svléknûte.
Opláchnûte kÛÏi vodou/osprchujte. OkamÏitû vyhledejte
lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení
P¤I VDECHNUTÍ: Pﬁeneste postiÏeného na ãerstv˘ vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadÀující d˘chání.
OkamÏitû vyhledejte lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení.
P¤I ZASAÎENÍ OâÍ: Nûkolik minut opatrnû vyplachujte vodou.
Vyjmûte kontaktní ãoãky, jsou-li nasazeny, a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokraãujte ve vyplachování.
OkamÏitû vyhledejte lékaﬁskou pomoc/o‰etﬁení.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na dobﬁe vûtraném místû.
Skladujte uzamãené.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE
Po pouÏití uzavﬁete ventil.

S CLP se podstata nebezpeãí plynÛ nezmûnila, ale zmûnil se zpÛsob sdûlování.
»BEZPEâNOSTNÍ LISTY« OBSAHUJÍCÍ INFORMACE CLP BUDOU K DISPOZICI
U VA·EHO DODAVATELE PLYNU.
BEZPEâNOSTNÍ LISTY BUDOU V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH PODLÉHAT ZMùNù, Z DÒVODU V¯VOJE REGISTRACE REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
© EIGA 2010 – EIGA udûluje povolení reprodukovat tento prospekt za pﬁedpokladu, Ïe Evropská asociace technick˘ch plynÛ je uvedena jako zdroj.
srpen 2010

