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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název výrobku : Turpentine
Číslo ES : 919-446-0
Registrační číslo REACH : 01-2119458049-33
Kód výrobku : 75000
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Průmyslové použití
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Nedisperzivní použití

Pouze pro profesionální použití

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství 
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Směsi/Látky: SDS EU > 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II)
Hořlavé kapaliny, kategorie 3 H226 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 
3, narkotické účinky

H336 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 
1

H372 

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 H304 
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 H411 
Plné znění vět H: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Signální slovo (CLP) : Nebezpečí.
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo 
opakované expozici (vdechování).
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P310 - Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner schválené zařízení na likvidaci odpadu.

EUH-věty : EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Další věty : Pouze pro profesionální uživatele.
2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se
3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%)

(Číslo CAS) 647-42-82-1
(Číslo ES) 919-446-0
(REACH-č) 01-2119458049-33

≤ 100 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Necítíte-li se dobře, vyhledejte 

lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku). Osobě v bezvědomí nikdy 
nic nepodávejte ústy. Je-li postižený v bezvědomí, položte ho do stabilizované polohy a 
přivolejte lékaře.

První pomoc při vdechnutí : Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Postiženou 
osobu uložte do tepla a udržujte ji v klidu. In case of respiratory tract irritation, consult a 
physician.

První pomoc při kontaktu s kůží : After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash 
immediately with plenty of water and soap. Rub greasy ointment into the skin.

První pomoc při kontaktu s okem : IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. Vyhledejte očního lékaře.

První pomoc při požití : Do NOT induce vomiting. Get immediate medical advice/attention. Vypláchněte ústa 
vodou. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Po nabytí vědomí přimějte 
postiženou osobu vypít velké množství vody Osobě v bezvědomí nepodávejte nic k pití.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při vdechnutí : Vysoká koncentrace výparů může způsobovat: bolest hlavy, nevolnost, závrať.
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Skin corrosion/irritation:
Symptomy/účinky při kontaktu s okem : No irritant effect.
Symptomy/účinky při požití : Harmful: may cause lung damage if swallowed.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : suchý chemický prášek, pěna odolná vůči alkoholům, oxid uhličitý (CO2). Oxid uhličitý. 

Vodní mlha.
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : May form flammable/explosive vapour-air mixture.
Nebezpečí výbuchu : Vapours may form explosive mixtures with air.
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 
produkty

: Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru : Používejte nezávislý dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.
Další informace : Do not allow water used to extinguish fire to enter drains or waterways. Move undamaged 

containers from immediate hazard area if it can be done safely. Hasicí materiály by měly 
být vybírány podle okolí.
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Plug the leak, cut off the supply. Odstraňte zdroje vznícení. V případě expozice 

parám/prachu/aerosolu používejte dýchací přístroj. Zajistěte dostatečné větrání, zejména 
v omezených prostorách. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv a ochranu očí / obličeje. Používejte doporučené osobní 

ochranné pomůcky.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Wear suitable protective clothing and 

gloves. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters. Prevent spreading over great 
surfaces (e.g. by damming or installing oil booms).
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Clean up with absorbent material (for example sand, sawdust, neutral absorbent granule, 

silica gel). Všechen odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle 
místních předpisů.

Další informace : Ensure adequate ventilation.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Další informace viz oddíl 13. Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování : V případě expozice parám/prachu/aerosolu používejte dýchací přístroj. Proveďte opatření 

proti výbojům statické elektřiny. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se 
šířit na dlouhou vzdálenost nad zemí, vznítit se a vzplanout zpět směrem ke zdroji. Je 
třeba dodržovat řádné postupy pro uzemnění a zabránit tak výbojům statické elektřiny. 
Používejte oděv a obuv s antistatickou úpravou. Zajistěte uzemnění podlahy. Use only 
antistatically equipped (spark-free) tools. Vapours / aerosols should be extracted by suction 
directly at point of origin. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Shafts and 
sewers must be protected from permeation of the product. Tento výrobek nesmí být 
používán v podmínkách, kdy není zajištěno nedostatečné větrání.

Opatření pro bezpečné zacházení : Provide adequate ventilation. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Při 
používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů zapálení. Uchovávejte pouze v původním obalu. Chraňte před teplem, 
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Nevdechujte výpary. Použití mobilního telefonu zakázáno. Zajistěte dostatečnou výměnu 
vzduchu a/nebo odvětrávání. Používejte oděv a obuv s antistatickou úpravou. Zajistěte 
uzemnění podlahy. Only use anti-static equipped (spark-free) tools. V případě expozice 
parám/prachu/aerosolu používejte dýchací přístroj. Shafts and sewers must be protected 
from permeation of the product.

Hygienická opatření : Wash hands before breaks and at the end of work.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření : Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Informace o společném skladování : Oxidizing agents.
Skladovací prostory : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Ensure adequate ventilation 

of the storage area. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádný.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Osobní ochranné pomůcky:
Ochranný oděv. Rukavice. Ochranné brýle.

Materiály pro ochranný oděv:

Bezpečnostní obuv odolná proti chemikáliím. Wear anti-static footwear and clothing. Overall. Lab apron.
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Stav Materiál Norma

Antistatické oblečení Přírodní vlákna, Tepelně odolná syntetická 
vlákna

 

Ochrana rukou:

When handling chemical substances, chemical protective gloves must be worn with CE label including a four digit code. In the cases of special 
applications, it is recommended to check the chemical resistance with the manufacturer of the gloves.

druh Materiál Permeace Tloušťka (mm) Proniknutí Norma

Nitrilový kaučuk (NBR) 6 (> 480 minut) >0.45 EN ISO 374

Ochrana očí:

Tightly sealed safety glasses.

Ochrana kůže a těla:

Wear suitable protective clothing.
 

Ochrana cest dýchacích:

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Zařízení Typ filtru Stav Norma

Filter respirator with filter or 
ventilator type: Typ A, hnědý

V případě nedostatečného větrání: EN 12942

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

  
Další informace:
Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce. Apply skin care products after work.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
Vzhled : čirý.
Barva : colourless. Žlutý.
Zápach : characteristic.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : -30 °C
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : 135 – 220 °C
Bod vzplanutí : > 40 °C
Teplota samovznícení : ≈ 200 °C
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : 0,37 kPa
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : 785 g/l
Rozpustnost : Voda: not miscible
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Mohou se tvořit vznětlivé nebo výbušné směsi výparů a vzduchu.
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : 0,6 obj. %
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Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : 7 obj. %
9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin : 772 g/l

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné informace.
10.2. Chemická stabilita
Výrobek je stabilní při normálních podmínkách manipulace a skladování.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou známy za normálních podmínek použití.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Oxidizing agents.
10.5. Neslučitelné materiály
kyseliny a zásady. Oxidační činidlo.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg tělesné hmotnosti

LD50, dermálně, potkan 3400 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan 13,1 mg/l @4h

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Způsobuje poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo opakované 
expozici (vdechování).

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
NOAEL (dermálně, potkan/králík, 90 dnů) ≥ 495 mg/kg tělesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Nebezpečnost při vdechnutí : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní)

: Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou)

: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
EC50 72hodinová řasy 1 4,6 – 10 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72hodinová řasy (2) 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96hodinová řasy (1) 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
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EC50 96hodinová řasy (2) 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
Biologický rozklad > 69 % @28D
12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4. Mobilita v půdě
Turpentine 
Ekologie - půda Prevent soil and water pollution.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Waste disposal according to official state regulations.
Ekologie - odpadní materiály : Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. Waste 

disposal according to official state regulations.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 14 06 03* - ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR

ADR

14.1. UN číslo
UN 1300

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
BENZÍN LAKOVÝ

Popis přepravního dokladu

UN 1300 BENZÍN LAKOVÝ, 3, III, (D/E), NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
3

14.4. Obalová skupina
III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano

Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Klasifikační kód (ADR) : F1 
Omezená množství (ADR) : 5l
Přepravní kategorie (ADR) : 3
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 30 
Oranžové tabulky :



Turpentine
Bezpečnostní List
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830
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Kód omezení pro tunely (ADR) : D/E 
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje přísady z látky kandidát REACH (y) seznam
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek.
Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

 
Obsah těkavých organických sloučenin : 772 g/l
Další informace, omezení, zákazy a předpisy : Dit product bevat Zeer Zorgwekkende Stof(fen) zoals opgenomen in het 

arbeidsomstandighedenbesluite en/of het Activiteitenbesluit (http://www.rivm.nl/rvs/), Cas 
nr 647-42-82-1.

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace

 Úplné znění vět H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3

STOT RE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

SDS MPM REACH
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


