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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
(Podľa smernice 93/112/EC) 

 
REPSOL AEROSOL MULTIUSOS 

 
 1. Identifikácia produktu 

Obchodný názov: REPSOL AEROSOL MULTIUSOS 
Chemický názov:  
Synonymum: Dielektrický minerálny olej k ošetreniu povrchu všetkých 
typov kovov . 

Molekulárne zloženie: 
Uhľovodíky s hodnotou C3-C4. 

CAS# NP 

Výrobca: 

Repsol Distribución S.A. 

Orensa 34, 280 20 Madrid 

Tel. 0034 91 348 7900 

Dovozca: 

Landigas spol. s r.o. 

Tri hôrky 5, 04011 Košice 

IČO: 36198862 

Tel. 0903 645 565  

Informačné toxikologické centrum: 

Toxikológické a informačné centrum , 
Limbová 5 , 83305 Bratislava ,           
nonstop infolinka  tel.02/54774166 

EC (EINECS)# NP  Annex I (67/548/EEC)# NP 

                
       

2. Zloženie 

Obecné zloženie: Zmes látok a adekvátneho stlačeného plynu. 

Nebezpečné komponenty: Rozsah % Klasifikácia 

  R S 

Uhľovodíky bohaté na C3-4 ,ropný destilát, plyny zo 
spracovania ropy,  
CAS#: 68512-91-4 
EC (EINECS) # 270-990-9 
Annex I (Dir. 67/548/EEC)# 649-083-00-0 
Obsahuje menej ako 0,1hm% 1,3 butadiénu 
 
Destiláty (ropné),hydrogenačne rafinovane ľahké,  
petrolej-nešpecifikovaný, 
CAS # 64742-47-8 
 
Annex I (Dir. 67/548/CEE) # 649-422-00-2 
 
Bután (nosný plyn) 
CAS#: 106-97-8 
EC (EINECS) # 203-448-7                                                                              
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3. Identifikácia rizík 

Fyzikálne/chemické TOXICITA/SYMPTÓMY 

Extrémne horľavý a vznetivý 
produkt. Pary vytvárajú so vzduchom 
explozívne zmesy. 

Inhalácia: Výpary môžu mať škodlivé účinky na centrálny nervový systém, 
vrátane podráždenia, eufórie, bolestí hlavy, závratov, ospalosti, rozmazaného 
videnia, únavy, chvenia, kŕčov, straty vedomia, kómy a zastavenia dýchania. 
Stlačený plyn sa môže stať anestetikom a neskôr dusivou látkou pri riedení alebo 
znižovaní dostupného kyslíka v možných dýchacích zónach. 

Pary sú ťažšie než vzduch, môžu 
prejsť veľké vzdialenosti 
k vzdialeným zápalným zdrojom 
a vzplanúť. 

Vnútorné požitie: Produkt je pri izbových teplotách plynom, preto je vnútorné 
použitie nepravdepodobné. 

Para nahrádza vzduch v nízko 
položených a stiesnených priestoroch, 
zvyšujúc riziko dusenia. 

Kontakt s kožou: Dráždi pokožku. Dlhodobý a opakovaný kontakt s pokožkou 
môže spôsobiť červenanie, opuchnutie a svrbenie. 

 Oči: Výpary môžu dráždiť, spôsobovať bolesť, slzenie a zahmleté videnie.  

Prázdne kontajnery sú rovnako 
nebezpečné ako plné. 

Obecný toxický efekt: Stlačený plyn je dusivý, keďže odstraňuje zo vzduchu 
kyslík. Môže spôsobiť škodlivé účinky na centrálny nervový systém 
a podráždenie kože a očí. 

 
 

4. Pokyny pre prvú pomoc 

Inhalácia:  Postihnutého premiestniť na čerstvý vzduch. Ak je postihnutý oťapený, je potrebné zabrániť sebaporaneniu. Ak 
je v bezvedomí, umiestniť ho do regeneračnej polohy, ak je potrebné, podať kyslík. Pri problémoch s dýchaním poskytnúť 
umelé dýchanie. Udržiavať v kľude a normálnej telesnej teplote. Urgentne zabezpečiť lekára. 

Vnútorné požitie:  Nepravdepodobné. 

Kontakt s kožou: Umyť veľkým množstvom vody. Netrieť. 

Oči: Vymývať vodou najmenej po dobu 15 minút. Ak pretrváva dráždenie, zabezpečiť lekára. 

Obecné upozornenie: Zabezpečiť lekársku pomoc. 
 
 

5. Pokyny pre prípad požiaru. 

Vhodné hasiace média: Pena, suché chemikálie, vodný sprej. 

Nevhodné hasiace média: NP 

Výbušné produkty: CO2, H2O, CO(pri nedostatku vzduchu). 

Špeciálne opatrenia:  Nehaste oheň, kým nezabránite tečeniu. Odstráňte kontajnery s horiacej oblasti. Použite vodu na 
chladenie bočných strán kontajnerov vystavených plameňom, ale až dlho po skončení horenia. Držte sa ďalej od 
kontajnerov. 

Špeciálne riziká: Extrémne horľavý, vznetivý produkt. Kontajnery bez bezpečnostných uzáverov môžu pri vystavení 
vysokým teplotám explodovať. Únik do kanálov je zvlášť nebezpečný, vzhľadom na riziko zapálenia a explózie. 

Ochranné prostriedky: Teplu odolný oblek a rukavice. Kyslíkový prístroj. 
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6. Opatrenie v prípade úniku pri nehode 

Opatrenie pre životné prostredie: Zastavte tečenie, ak je 
to možné urobiť bez rizika a držte ďalej od vodných 
zdrojov. 

Bezpečnostné opatrenie obsluhy: Izolujte rizikovú oblasť. 
Držte ďalej od možných zdrojov vznietenia. Vyhnúť sa 
nízkopoloženým oblastiam, kde sa môžu nahromadiť 
horľavé a dusivé pary. 

Spôsoby čistenia: Odstrániť s nehorľavým absorpčným 
materiálom a uložiť do kontajnerov pre neskoršie 
zneškodnenie.  

Osobná ochrana: V prítomnosti vysokých koncentrácií 
plynov noste dýchací prístroj, nepriepustné rukavice a iný 
ochranný odev. 

 
  

7. Manipulácia a skladovanie 

Manipulácia:           

 Obecné upozornenie: Vyhnite sa inhalácii plynu. Počas presunu by sa látka nemala dostať do kontaktu so 
vzduchom, použite pumpu a spojenia správne utesnené proti elektrostatickému náboju. Kontaminovaný 
vzduch by sa mal prefiltrovať. 

 Špeciálne podmienky: Používajte ochranné rukavice a okuliare. Nezvárajte ani neprevádzajte také aktivity, ktoré 
by mohli vyvolať iskrenie. Nezvárajte ani prázdne kontajnery bez toho, aby ste ich predtým poriadne 
nevypumpovali. 

Skladovanie: 
Teplota a rozkladné produkty:  Neskladujte pri vysokých teplotách (iba pri teplotách do 50°C). 

 Nebezpečná reakcia: Extrémne horľavý, vznetivý produkt. 

 Skladovacie podmienky: Kontajnery musia byť riadne vyvážené a utesnené, umiestnené v zakrytom sklade 
s dobrou vontiláciou a nižšou teplotou. V sklade nefajčiť, nezvárať ani neprevádzať také aktivity, kedy dochádza 
k vzniku otvoreného ohňa. 

 Nekompatibilné materiály: Silné oxidanty. 

8. Kontrola expozície a osobná ochrana 

Osobná ochrana: 

Ochrana dýchacích ciest: Nezávislý dýchací prístroj v 
prípade možnosti vdychovania plynu. 

 Ochrana očí: Bezpečné okuliare. 

Ochrana kože: Rukavice a antistatické oblečenie a obuv. Ďalšie ochranné prostriedky: Sprchy a prostriedky na 
vyplachovanie očí na pracovisku. 

Obecné upozornenia: Vyvarujte sa inhalácii plynov a kontaktu s produktom. Kontaminovaná odev sa musí ihneď 
namočiť, aby sa zabránilo vzplanutiu. 

Špeciálne hygienické požiadavky: Nejdzte, nepite a nefajčite v blízkosti produktu. 

Kontrola expozície:   
Stlačený plyn: 
Bután: 
TLV/TWA (ACGIH); VLA-ED (INSHT): 1000 ppm 
REL/TWA (NIOSH): 800 ppm 
MAK: 1000 ppm 

 
Propán: 
TLV (ACGIH); VLA (INSHT): 1000 ppm 
REL / TWA (NIOSH): 1000 ppm 
PEL / TWA (OSHA): 1000 ppm 
MAK: 1000 ppm 
IDLH: 2100 ppm                                                     
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 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Vzhľad:  pH:  
Farba:  Zápach:  

Bod varu: -11.7 oC (stlačený plyn) Bod mrazu: -138.3 oC max. (stlačený plyn) 

Bod vzplanutia: -82.7 oC min. (stlačený plyn) Teplota samovzplanutia: 460 °C min. (stlačený plyn) 
Výbušné vlastnosti: LEL: 1.9%; UEL: 8.5% (bután) Oxidačné vlastnosti: NP 
Tlak výparov: 2.50 Kg/cm2 at 20 °C (stlačený plyn) 
 
Hustota výparov: 2 (vzduch: 1) 

Hustota : 0.550 g/cm3 typické pri 25o C (stlačený plyn) 
Spaľné teplo: -680.84 Kcal/mol pri 25 °C (kvapalina) 
-685.71 Kcal/mol pri 25 °C (stlačený plyn) 

Povrchové napätie: 14.1 dynov/cm pri -10 °C (stlačený 
plyn) 

Rozdeľovací koeficient (n-octanol/voda):  
log Ko/w: 2.76 (stlačený plyn) 

Rozpustnosť vo vode: 48.9 mg/l pri 25 °C (stlačený plyn) Rozpustnosť: Alkohol, éter, chloroform. 

Ostatné údaje:  
Stlačený plyn: 
 Síra: 5 ppm max.(ASTM D-4468) 
              Zvyšok: 0.1% max. (ASTM D-2158) 
              Voda: 25 ppm max. (UOP-344) 

 
 

10. Stabilita a reaktivita 

Stabilita: Extrémne horľavý, vznetivý produkt. Neprijateľné podmienky: Vystavenie vysokým teplotám, 
plameňom, iskrám a statickej elektricite. 

Neprijateľné materiály: Silné oxidanty. 
Nebezpečné rozkladné produkty: Oxid uhoľnatý (pri nedostatku kyslíka), CO2, H2O. 

Polymerizačné riziko:  Podmienky, ktorým je nutné sa vyhnúť:  

 
 

11. Toxikologické informácie 

Spôsoby expozície: Kontakt s kožou, oči a inhalácia. Vnútorné požitie nie je príliš časté. 
Akútne a chronické efekty: Stlačený plyn je dusivý, keďže odstraňuje zo vzduchu kyslík. Môže spôsobiť škodlivé účinky 
na centrálny nervový systém a podráždenie kože a očí. 

Karcinogény: Neregistrované. 

Reprodukčná toxicita: Neevidovaná. 

Zdravotné podmienky zvyšujúce riziko vystavenia: Očné a kožné poruchy. 
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12. Ekologické informácie 

Potencionálne znečistenie: 

 Stálosť a odbúranie: Neznáme. 

 Mobilita/bioakumulačný potenciál: Nie sú žiadne dôkazy o eventuálnom potenciále organizmov vstrebať túto 
látku. 

Ekotoxikologický efekt: Vo vyšších koncentráciách nebezpečné pre morské živočíchy. 

 
 

13. Informácie o zneškodňovaní 

Metódy likvidácie: Po vyprázdnení obsahu, pokračujte vo vyprazdňovaní všetkého plynu do atmosféry. 

Odpad:  Likvidácia: V súlade s národnými predpismi. 
 Manipulácia: Nepredieravajte, ani nepálte kontajnery. 
 
 EC nariadenie: Spoločnosti, ktorá akokoľvek manipuluje s použitým olejom musí podľa nariadenia č. 

91/156/EEC obdržať povolenie. 

 
 

14. Informácie pre prepravu 

Špeciálne upozornenie: Horľavý aerosol. Skladovať dobre uzavreté a chránené proti náhodnému otvoreniu. 
Ďalšie informácie: 
 UN číslo: NP 
 ADR/RID: Neklasifikované  
              Správny názov pre lodnú prepravu: AEROSOLY 

 
IATA-DGR: Neklasifikované 
IMDG: Neklasifikované 

 
 
 

15. Informácie o právnych predpisoch 
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpade.  
Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch. 
Výrobok je mimoriadne horľavý označený symbolom F+ a vetou R12. 
S2:  Uchovávajte mimo dosahu deťí. 
S16: Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia-nefajčiť. 
S23: Nevdychujte aerosoly  
S24: Zabráňte kontaktu s pokožkou 
S45: V prípade nehody alebo ak sa necíťite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.  
S51. Používajte len na dobre vetranom mieste. 
Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50st.C.. Neprepichovať a nehádzať do ohňa a to ani 
po spotrebovaní obsahu.Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. 
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16. Ostatné informácie 
 
Údaje konzultované na základe: 

EINECS: European Invontory of Existing Commercial Substances. 
RTECS: US Dept. of Health & Human Sarvices. 
HSDB: US National Library of Medicine 
CHRIS: US Dept. of Transportation. 

Legislatíva konzultovaná: 
Dir. 67/548/EEC of dangerous substances (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 88/379/EEC of dangerous preparations  (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 91/689/EEC dangerous waste; Dir. 91/156/EEC waste management. 
Royal Decree 363/95: Regulation about notification of new substances and classification, packaging 
and labelling of dangerous substances.  
European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR). 
Regulation on the international transport of dangerous goods on the railway. (RID) 
International maritime code of dangerous goods. (IMDG) 
International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Air Transport Association 
(IATA) regulation pertaining to air shipment. 

 
Zhrnutie: 

CAS: Chemical Abstract Sarvice 
IARC: International Agency for 
Resaarch on Cancer 
TLV: Threshold Limit Value 
TWA: Time Weighted Avorage 
STEL: Short-Term Exposure Levol 
REL: Recommendable Exposure Limit 
PEL: Permissible Exposure Limit  
BEI: Biological Exposure Index 

 
 
LD50: Lethal Dosa Medium 
LC50: Lethal Concentration Medium 
TDLo: Toxic Dosa Low 
LDLo: Lethal Dosa Low 
EC50: Effectivo Concentration Medium 
IC50: Inhibitory Concentration Medium 
ADI: Acceptable Daily Intake 
BOD: Biological Oxygen Demand 
NP: Not Pertinent 

 
Tu poskytované informácie sú získané z kvalitných a pravdivých informačných zdrojov a súhlasia so všetkými 
nariadeniami o nebezpečných látkach. Je vlastnou zodpovednosťou užívateľa riadiť sa informáciami v tomto 
bezpečnotnomm liste. 

 
 


