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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU  

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název: 
PARAMO INDIKÁTOR 
Chemický název: 

 Směs 

Registrační číslo: 
Není 
Indexové číslo: 
Není 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Barvení a značení ropných produktů (mazacích olejů).  

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 Název:   PARAMO, a.s.  
 Sídlo:   Přerovská 560, 530 06 Pardubice 
 Identifikační číslo:  48173355 
 Telefon:   +420 466 810 111 
 Fax:  +420 466 335 019 
 E-mail:  paramo@paramo.cz 
 Internetové stránky: www.paramo.cz 
 Osoba odpovědná za BL: Ladislava Víchová, ladislava.vichova@paramo.cz 

1.4 Telefonní čísla pro naléhavé situace  
Dispečink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175 
Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro ČR (24 h denně): 224 919 293, 
224 915 402, 224 914 575 
TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobek klasifikován jako nebezpečný. 
Karcinogenita: Carc. 2, H351   
Nebezpečný při vdechnutí: Asp. Tox. 1, H304 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: STOT SE 3, H336  
Nebezpečný pro vodní prostředí: Aquatic Chronic 2, H411 

2.2 Prvky označení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Piktogram:  

 
Signální slovo: Nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti:  
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Podezření na vyvolání rakoviny. 
Toxický pro vodní prostředí, s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení:  
Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Skladujte uzamčené. 

mailto:paramo@paramo.cz
http://www.paramo.cz/
mailto:ladislava.vichova@paramo.cz
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Odstraňte obsah a obal podle zákona o odpadech. 

Doplňující údaje na štítku 
Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, aromatické látky > 1 % naftalen 

Další náležitosti 
Obal určený k prodeji spotřebiteli musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a musí mít uzávěr 
odolný proti otevření dětmi. 

2.3 Další nebezpečnost 
Není látkou perzistentní, bioakumulativní a toxickou nebo vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní dle 
kritérií v příloze XIII. nařízení ES (PBT, vPvB). 
Produkt může tvořit hořlavou směs při dosažení nebo překročení teploty bodu vznícení. Páry mohou 
způsobit malátnost a mdloby. Požití látky může způsobit poškození plic. Omezené důkazy pro 
karcinogenní efekt. Produkt může akumulovat statický náboj, který může způsobit zápalný elektrický výboj. 
Toxický pro vodní organismy. Může způsobit dlouhotrvající poškození vodního prostředí.   

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky 
Nejedná se o látku. 

3.2 Směsi 

Chemické látky výrobku s nebezpečnými vlastnostmi 
Název CHL Obsah CHL ve 

výrobku v % 
Číslo ES 

 
Číslo CAS Klasifikace podle 

1272/2008/ES 
Registrační číslo 

Uhlovodíky, C10-C13, 
aromatické, > 1 % naftalen 

max. 55 926-273-4 64742-94-5 Carc. Cat. 2, H351 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

01-2119451151-53 

Naftalen max. 10 202-049-5 91-20-3 Acute Tox. 4, H302 
Carc. Cat. 2, H351 

Aquatic Chronic 1, H410 

součást ředící 
složky 

Úplné texty H-vět a P-vět jsou uvedeny v oddíle 16. 

Další informace  
Stanovené expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí viz 8.1. 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 
V případě první pomoci se postiženému uvolní těsný oděv a udržuje se v teple a v klidu. Pokud je 
postižený při vědomí, uloží se do stabilizované polohy a okamžitě se přivolá lékařská pomoc. V případě 
zástavy srdeční činnosti se poskytne postiženému masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc. 
Pokud postižený není při vědomí a dýchá, uloží se do stabilizované polohy a přivolá se lékařská pomoc.  
Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice: 
Expozice vdechováním: V případě nadměrné expozice vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch, 
dbejte na svou vlastní bezpečnost. 
Styk s kůží: Co nejdříve odstraňte kontaminované oblečení, které se stává hořlavinou; kůži důkladně 
umyjte mýdlem a vodou; pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované 
oblečení před dalším použitím řádně vyčistěte. Značně kontaminované kožené boty nebo oblečení by měly 
být zlikvidovány.  
Zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem vody minimálně 15 minut; ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
Požití: V případě požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčba vystavení látkám by měla být zaměřena na kontrolu příznaků a zdravotního stavu pacienta. 
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ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Hasicí prášek, pěna odolná vůči alkoholu. (ATC) Oxid uhličitý (CO2). Jemná sprcha. 
Tříštěný vodní proud. 
Nevhodná hasiva: Ostrý vodní proud. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít 
k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Produkty hoření mohou obsahovat CO, CO2 a další toxické složky; nevstupujte do postižených prostor bez 
příslušného ochranného vybavení včetně dýchací masky; snažte se odstranit produkt od ohniska požáru, 
uzavřený kontejner nebo sud může explodovat vlivem tlaku par, které se tvoří vlivem vysoké teploty. Páry 
mohou dosahovat velké vzdálenosti od svého zdroje a iniciovat zpětně výbuch zdroje. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. 
Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
V případě náhodného úniku odstraňte všechny zdroje, které by mohly způsobit vznícení. Zajistěte 
dostatečnou ventilaci. Uniklý materiál eliminujte pískem nebo zeminou. 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 
Uniklý materiál soustřeďte do co nejmenšího prostoru; zabraňte vniku do kanalizace, vodních toků a 
spodních vod.  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Obnovte co nejvíce materiálu pomocí metod jako vakuování za použití odpovídající vakuové pumpy s 
ohnivzdorným motorem, následně nechte zbylé tekutiny vsáknout do absorbentů. Kontaminované 
předměty včetně kontaminované půdy vložte do odpovídajících obalů k likvidaci; likvidujte dle místních 
předpisů. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Kromě pokynů uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedené také v oddíle 8 – Omezování 
expozice a v oddíle 13 – Pokyny pro odstraňování. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
S materiálem se manipuluje v dobře větraných prostorách nebo je třeba zajistit účinné odvětrávání výparů. 
Používat oblečení s dlouhými rukávy, chemicky odolné rukavice a také bezpečnostní brýle, pokud je 
nebezpečí postříkání. Zabránit delšímu kontaktu s pokožkou. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladuje se v odpovídajících, těsně uzavřených nádržích, sudech nebo kontejnerech v chladných dobře 
větraných prostorách, vzdálených od tepelných zdrojů nebo zdrojů vzplanutí. Chránit před statickými výboji. 
Stejná pravidla platí pro zacházení a skladování vyprázdněných sudů nebo kontejnerů. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
Barvení a značení ropných produktů (mazací oleje).   

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry  

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (podle nařízení č. 361/2007 Sb., v platném znění):   
 PEL uhlovodíky, C10-C13, aromatické látky > 1 % naftalen: 50 mg/m3 

 PEL naftalen: 50 mg/m3 
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8.2 Omezování expozice 
Vhodné technické kontroly:  
Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit v 
pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). V případě 
nedostačujícího větrání/klimatizace použijte místní odsávání. 
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:  
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 
reparačním krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. 
Ochrana dýchacích cest: 
Vyhněte se vdechování výparů, zajistěte dostatečnou ventilaci, použijte respirátor nebo dýchací přístroj, 
pokud je překročena koncentrace olejové mlhy. 
Ochrana těla a kůže: 
Vyhněte se nechráněnému kontaktu pokožky se samotnou tekutinou i s olejovou mlhou; jinak je 
doporučeno použít ochranné oblečení a rukavice (nitrilová guma nebo PVC). 
Ochrana očí a obličeje: 
Při překročení uvedené koncentrace mlh použijte ochranné brýle (BSEN 166). K dispozici by měl být 
prostředek pro výplach očí. 
Omezování expozice životního prostředí:  
Je třeba zamezit úniku do životního prostředí všemi dostupnými prostředky. Nevypouštět do kanalizace, 
vodních toků, půdy.  

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Vzhled:   kapalina 
Barva:    modrá 
Zápach (vůně):  nasládlý 
Prahová hodnota zápachu:  nestanoveno  
pH při 20 °C:  9,2  
Bod tekutosti:  pod -9 °C 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 185 až 215 °C  
Bod vzplanutí OK:  nad 62 °C 
Rychlost odpařování: nestanoveno 
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: horní mez: 6,0 % obj., dolní mez: 0,7 % obj. 
Tlak páry:   < 10 Pa při 20 °C 
Relativní hustota:  980 kg/m3 při 15 °C 
Rozpustnost:  nerozpustný ve vodě  
Rozdělovací koeficient:  n-oktanol/voda: nestanoveno 
Teplota samovznícení: 425 °C 
Teplota rozkladu:  nestanoveno 
Dynamická viskozita: 25 mPa·s při 20 °C  
Výbušné vlastnosti: není výbušný 
Oxidační vlastnosti: není oxidující 

9.2 Další informace 
Bod hoření:  nestanoveno 
Výhřevnost:  nestanoveno 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 Reaktivita:  
Produkt je za doporučených skladovacích podmínek stabilní. 
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10.2 Chemická stabilita:  
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Za normálních podmínek se nerozkládá. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  
Nezahřívat na bod vzplanutí, nevystavovat otevřenému ohni. 

10.5 Neslučitelné materiály:  
Silné antioxidanty, silná redukční činidla, kyseliny. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
Oxid uhelnatý, polycyklické aromatické uhlovodíky, oxidy dusíku. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích látky/směsi  
Toxikologická informace: akutní toxicita LD50 orálně > 2000 mg/kg (výpočet) 
                                             akutní toxicita LD50 dermálně > 2000 mg/kg (výpočet)  
Tento produkt obsahuje naftalen. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny došla k závěru, že jsou 
dostatečné důkazy pro vznik rakoviny u laboratorních zvířat, ale zároveň nejsou dostatečné důkazy pro 
vznik rakoviny u člověka, vystavenému expozici. 
Působení na oči/kůži: Výpary mohou způsobit podráždění očí; tekutina dráždí oči a eventuálně může 
způsobit poškození zraku. Kapalina může způsobit podráždění a přesušení kůže; déle trvající kontakt 
kapaliny s pokožkou může vést k popáleninám, puchýřům a až ke vzniku ekzému. 
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Výpary mohou podráždit dýchací orgány a mohou 
způsobit bolesti hlavy, nevolnost, bolesti břicha až zvracení; vysoká koncentrace par působí jako 
anestetikum a může vést k poškození centrálního nervového systému nebo k úmrtí. 
Toxikologická informace: akutní toxicita LD50 (ústně krysa) > 5000 mg/kg 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE  
Na základě hodnot akutní toxicity je výrobek klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí s H411. 

12.1 Toxicita 
Toxikologická data:  LC50, 96 hod. ryba mg/l        1-10  
                                 EC50, 48 hod. dafnie mg/l     1-10  
                                 IC50, 72 hod. algae mg/l       1-10 

12.2  Persistence a rozložitelnost: Nestanoveno 

12.3  Bioakumulační potenciál: Data o bioakumulaci jsou téměř nepodstatná, protože produkt není rozpustný 
ve vodě. 

12.4  Mobilita v půdě: Data nejsou k dispozici. 

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB: Data nejsou k dispozici. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky:  
Vypouštění vod obsahujících produkt do kanalizace a vodotečí je přípustné až po neutralizaci a za 
podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1  Metody nakládání s odpady  
Způsoby zneškodňování látky: Pokud materiál nemůže být recyklován nebo bezpečně spálen, je třeba 
při likvidaci postupovat v souladu s místními předpisy. Předat osobě s povolením k nakládání 
s nebezpečnými odpady. 
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obal musí být likvidován v souladu s místními 
předpisy.  
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Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související 
prováděcí vyhlášky a nařízení. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR. 

14.1  Číslo OSN: UN 3082  

14.2  Náležitý název OSN pro zásilku: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. 
(obsahuje naftalen) 

14.3  Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 9 
Klasifikační kód: M6 
Identifikační číslo nebezpečnosti: 90 
Bezpečnostní značka: 9 

 
14.4  Obalová skupina: III  

14.5  Nebezpečnost pro životní prostředí: ano 

 
14.6  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  

Přepravní kategorie: 3 
Omezené množství: 5 L 
Ropné kapalné látky jsou podle zákona o vodách, v platném znění, považovány za nebezpečné, proto z 
hlediska požadavků ochrany jakosti povrchových a podzemních vod je při dopravování větších objemů 
nezbytné se řídit pokyny ČSN 75 3418. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:  
Nejsou určeny k hromadné přepravě podle těchto předpisů. 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH  

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsí 

 Zákon o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 
Výrobek není těkavou organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, a 
související vyhlášky MŽP. 
 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
Podle ČSN 65 0201 je výrobek zařazen do III. třídy hořlavosti. 
 ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušení 
Podle ČSN 33 0771 je výrobek zařazen do teplotní třídy T2. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 

skladování 
 ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek 

silničními vozidly  
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a o změně některých zákonů 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) 
 Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí (CLP) 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Ne.  

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

16.1 Seznam H-vět a P-vět podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

Standardní věty o bezpečnosti H-věty 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411 Toxický pro vodní prostředí, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty 
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. 
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah a obal podle zákona o odpadech. 
Doplňující údaje na štítku 
Nejsou. 

16.2 Informace o změnách 
 Novela 2 (verze 2.0) byla provedena na základě platnosti Nařízení komise (EU) č. 453/2010. 
 Verze 3.0 nahrazuje BL z 18. 2. 2013, změna se týká klasifikace a značení podle CLP. 

 
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 
současným znalostem a zkušenostem. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá 
uživatel. 
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