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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Látka
Název látky : Wasbenzine
Indexové číslo : 649-328-00-1
Číslo ES : 920-750-0
Číslo CAS : 64742-49-0
Registrační číslo REACH : 01-2119473851-33
Kód výrobku : 76000
Skupina výrobků : Obchodní označení výrobku
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití,Průmyslové 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 2 H225 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 
3, narkotické účinky

H336 

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) : H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
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.
P261 - Zamezte vdechování mlhy, dýmu, aerosolů, par.
P301+P310+P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P391 - Uniklý produkt seberte.

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Název : Wasbenzine
Číslo CAS : 64742-49-0
Číslo ES : 920-750-0
Indexové číslo : 649-328-00-1

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

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Číslo CAS) 64742-49-0
(Číslo ES) 265-151-9
(Indexové číslo) 649-328-00-1
(REACH-č) 01-2119475514-35

≤ 100 Skin Irrit. 2, H315
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Plné znění vět H: viz bod 16
3.2. Směsi
Nevztahuje se

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show safety 

data sheet if possible).
První pomoc při vdechnutí : Při bezvědomí umístěte do stabilizované polohy na bok a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro 
pohodlné dýchání.

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.

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

První pomoc při požití : Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
na obalu.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při vdechnutí : Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Skin corrosion/irritation:
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
First Aid, decontamination, treatment of symptoms.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Powder. Foam.
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.
5.3. Pokyny pro hasiče
Další informace : Na formulářích spalování: oxidy uhlíku (CO a CO2).

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Keep away from sources of ignition - No smoking. Udržujte veřejnost daleko.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv.
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6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Používejte vhodný ochranný oděv a ochranu očí / obličeje.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms). Notify 
authorities if liquid enters sewers or public waters.
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).
Další informace : Ensure adequate ventilation.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Informace o zneškodňování - viz oddíl 13. Informace o osobních ochranných prostředcích - viz kapitola 8. Pokyny pro bezpečné zacházení - viz 
kapitola 7.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Keep away from sources of ignition - No smoking. Take precautionary measures against 

static discharge. Provide adequate ventilation. Vyhněte se tvorbě aerosolu.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací prostory : Keep container tightly closed and dry. Ensure adequate ventilation of the storage area. 

Uchovávejte na chladném místě.
Zvláštní pravidla na obale : Keep container tightly closed.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
If suction of the immediate vicinity is impossible or insufficient, adequate airing of the working place must be ensured.

Osobní ochranné pomůcky:
Safety glasses. Gloves.

Materiály pro ochranný oděv:

Suitable material: nitrilový kaučuk. Výběr správné rukavice, je rozhodnutí, které závisí nejen na druhu materiálu, ale také na další kvalitativní 
vlastnosti, které se liší u každého výrobce
 

Ochrana rukou:

Wear suitable gloves. 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) >0.35

Ochrana očí:

Tightly sealed safety glasses.

Ochrana kůže a těla:

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
 

Ochrana cest dýchacích:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn.

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
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Barva : clear.
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 : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : 90 – 165 °C
Bod vzplanutí : 1 °C
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : 740 g/l
Rozpustnost : Voda: insoluble
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : 0,76 mm²/s
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Výrobek není výbušný. Explosive dust-air mixtures may form.
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje
9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin : 100 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
None under normal use.
10.2. Chemická stabilita
Výrobek je stabilní při normálních podmínkách manipulace a skladování.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5. Neslučitelné materiály
Oxidizing substances.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření: uvolňování škodlivých / dráždivých plynů / par, např .: oxid uhelnatý - oxid uhličitý.

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

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)
LD50, orálně, potkan > 2000 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků > 2000 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan > 5 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.



Wasbenzine
Bezpečnostní List
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

11-5-2020 (Verze: 8.1) CS (čeština) 5/7

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)
LOAEC (inhalačně, potkan, pára, 90 dnů) 4,71 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-

Day Study)

NOAEC (inhalačně, potkan, pára, 90 dnů) 2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity:90-
Day Study)

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

Wasbenzine (64742-49-0)
Viskozita, kinematická 0,76 mm²/s

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.

Wasbenzine (64742-49-0)
LC50 ryby 1 Toxic to fish

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)
LC50 ryby 1 8,41 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri)

EC50 dafnie 1 1 – 10 mg/l

EC50 72hodinová řasy 1 12,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72hodinová řasy (2) 18,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)
Perzistence a rozložitelnost Product is biodegradable.
12.3. Bioakumulační potenciál
Naphtha (petroleum), hydrotreated light (64742-49-0)
Bioakumulační potenciál Očekává se, že bio hromadit.
12.4. Mobilita v půdě
Wasbenzine (64742-49-0)
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
Doplňkové informace : Zabraňte kontaminaci spodních vod materiálem

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.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 07 01 04* - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR
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ADR

14.1. UN číslo
UN 3295

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.

Popis přepravního dokladu

UN 3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N., 3, II, (D/E), NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
3

14.4. Obalová skupina
II

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) : 1l
Přepravní kategorie (ADR) : 2
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 33 
Oranžové tabulky :

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

Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
Wasbenzine není na kandidátském seznamu REACH
Wasbenzine není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Wasbenzine nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 
chemických látek.
Wasbenzine nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách

 
Obsah těkavých organických sloučenin : 100 %

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

Carc. 1B Karcinogenita, kategorie 1B

Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2

Muta. 1B Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

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

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

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

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340 Může vyvolat genetické poškození.

H350 Může vyvolat rakovinu.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

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.


