KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Zemný plyn

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikátor produktu:
Obchodný názov: Zemný plyn
Názov látky: Zemný plyn, sušený
CAS číslo: 68410-63-9
EC číslo: 270-085-9
Indexové číslo: –
REACH registračné číslo: Látka je vyňatá z registračnej povinnosti v súlade s článkom 2, ods. 7, písm. b) a Prílohy V
Nariadenia REACH1.
Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:
Relevantné identifikované použitia: Zemný plyn je používaný v hlavnej miere ako palivo.
Použitia, ktoré sa neodporúčajú:
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Tel.: +421 (2) 62 62 11 11
Web: www.spp.sk
E-mail osoby zodpovednej za KBÚ: spp@spp.sk
Núdzové telefónne číslo:
Národné toxikologické informačné centrum
00421 (0)2 547 741 66
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

Klasifikácia látky alebo zmesi:
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]2:
Horľavý plyn: Flam. Gas 1, H220
Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie výstražných upozornení: pozri ODDIEL 16.
Prvky označovania:
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Výstražné piktogramy:

			
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P381 V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
Ďalšie prvky označovania:
Obsahuje: –
2.3
Iná nebezpečnosť: Zemný plyn je zmes plynných zložiek. Je nebezpečný tým, že je nedýchateľný, prudko horľavý
a so vzduchom tvorí v rozmedzí 5 – 15 obj. % výbušnú zmes. Nemá toxické ani otravné účinky.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1

Látky: Zemný plyn je prírodná zmes nižších alifatických uhľovodíkov a inertných plynov s premenlivým zložením, ktorá
sa získava ťažbou z podzemných ložísk. Po vyťažení, vyčistení a vysušení sa transportuje k užívateľom podzemnými
rozvodmi. Zloženie s limitnými koncentráciami: metán – min. 85 obj. %, etán – max. 5 obj. %, propán a vyššie uhľovodíky – max. 7 obj. %, inertné plyny – max. 7 obj. %, celková síra – max. 20 mg/m3 pri obsahu sulfánu max. 5 mg/m3. Obsah
ostatných zložiek a nečistôt je menší ako 0,1 hmot. %. Je dôležité poznamenať, že užívateľom sa distribuuje zemný plyn
odorizovaný tetrahydrotiofénom, ktorého obsah môže byť maximálne 0,005 hmot. %. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ako dovozca dodáva zemný plyn, ktorý obsahuje v priemere 96 obj. % metánu, a tým je určený charakter rizík
zemného plynu, ktoré sú podobné ako pri metáne. Zloženie zemného plynu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Názov látky

metán

Poznámka

EC/CAS

U

Trieda nebezpečnosti

Kategória
nebezpečnosti

Výstražné
upozornenie

200-812-7/74-82-8

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220

Flam. Gas 1
Press. Gas

Obsah
[%]
94 – 97

etán

U

200-814-8/74-84-0

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom

H220

1–3

1

dusík

–

231-783-9/7727-37-9

–

–

–

0,7 – 1

propán

U

200-827-9/74-98-6

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220

0,4 – 0,9

–

204-696-9/124-38-9

–

–

–

0,16 – 0,63

C, U

203-448-7/106-97-8

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220

0,07 – 0,14

200-857-2/75-28-5

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220

0,06 – 0,11

203-777-6/110-54-3

Horľavá kvapalina
Reprodukčná toxicita
Aspiračná nebezpečnosť
Toxicita pre špecifický cieľový
orgán – opakovaná expozícia
Dráždivosť kože
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán
– jednorázová expozícia
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Flam. Liq. 2
Repr. 2
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

H225
H361f
H304
H373
H315
H336
H411

0,01 – 0,033

201-142-8/78-78-4

Horľavá kvapalina
Aspiračná nebezpečnosť
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – jednorázová
expozícia
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Flam. Liq. 1
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

H224
H304
H336
H411
EUH066

0,01 – 0,03

203-692-4/109-66-0

Horľavá kvapalina
Aspiračná nebezpečnosť
Toxicita pre špecifický
cieľový orgán
– jednorázová expozícia
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

H225
H304
H336
H411
EUH066

0,01 – 0,022

–

203-728-9/110-01-0

Horľavá kvapalina
Akútna toxicita
Podráždenie očí
Dráždivosť kože
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

H225
H332
H312
H302
H319
H315
H412

cca 0,02

U

207-343-7/463-82-1

Horľavý plyn
Plyny pod tlakom
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Flam. Gas 1
Press. Gas
Aquatic Chronic 2

H220
H411

0 – 0,001

oxid uhličitý

1,2,3

bután
izobután

hexán

2,3

izopentán, 2-metylbután

2,3

pentán

2,3

tetrahydrotiofén

2,2-dimetylpropán, neopentán

2,3

C, U

–

C

C

Poznámka C: V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť, či je látka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov. Niektoré organické látky sa
môžu umiestňovať na trh buď v špecifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerých izomérov.
Poznámka U: Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn alebo rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako „plyny pod tlakom“. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v ktorom sa plyn nachádza v obale, a preto
sa priraďuje v závislosti od prípadu.
1
Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
2
Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí.
3
Látka s expozičným limitom EÚ v pracovnom prostredí.
Pozn.: Plné znenia výstražných upozornení sú uvedené v ODDIELE 16.

Špecifický koncentračný limit pre látku CAS 110-54-3: STOT Rep. 2; H373: C ≥ 5 %
3.2

Zmesi: Nevzťahuje sa.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1

4.2

4.3

Opis opatrení prvej pomoci:
Pri nadýchaní: Zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, kontrolovať frekvenciu dýchania v 10-minútových intervaloch.
Ak je potrebné, postihnutého resuscitovať. Privolať lekára.
Pri kontakte s pokožkou: Nespôsobuje poškodenie.
Pri kontakte s očami: Nespôsobuje poškodenie.
Pri požití: Nepovažuje sa za možný spôsob expozície.
Pri popálení:
Prvá pomoc sa poskytuje podľa druhu popálenia. Hlavné zásady:
• prerušiť prívod tepla (uhasiť odev, zabrániť zvýšenému pohybu, odtiahnuť postihnutého z dosahu pôsobenia tepla)
• zistiť stav vedomia a stav dýchania, privolať pomoc
• chladiť popálené miesto 15 – 20 min. tečúcou vodou, ponorením, polievaním studenou kvapalinou
• odstrániť odev, obuv, prstene, hodinky, opasok, ak nie sú zlepené s popáleninou
• ošetriť popálené miesta prekrytím sterilným obväzom, vreckovkou, plachtou (z popálenej plochy neodstraňovať
prilepený odev, nestrhávať a neprepichovať pľuzgiere, neodstraňovať voľne visiacu kožu, na popálené miesto neaplikovať masť, krém alebo olej)
• vykonať protišokové opatrenia (upokojenie postihnutého, tíšenie bolesti, teplo, poloha, tekutiny)
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Príznaky, ktoré sa prejavujú pri nadýchaní zemného plynu, zodpovedajú príznakom dusenia: ťažký dych, hlasité dýchanie až chrapot, pena na ústach, zmodranie pier, tváre
a nechtov, bezvedomie, zastavenie dýchania.
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:
Neuvádza sa.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1

5.2
5.3

Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: V prípade požiaru sa používajú snehové, práškové a halónové hasiace prístroje.
Nevhodné hasiace prostriedky: Neuvádza sa.
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: So vzduchom tvorí v rozmedzí 5 – 15 obj. % výbušnú zmes.
Rady pre požiarnikov: Používajte ochranný odev a samostatný dýchací prístroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1

6.2
6.3
6.4

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:
Pre iný ako pohotovostný personál: Zabezpečiť dostatočné vetranie. Evakuovať priestor. Používať osobné ochranné
pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8.
Pre pohotovostný personál: V prípade úniku zemného plynu je potrebné uzatvoriť hlavný uzáver a prerušiť únik,
zabezpečiť miesto úniku pred vznikom požiaru alebo výbuchom odstavením zdrojov otvoreného ohňa a zariadení
spôsobujúcich iskrenie. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8. Evakuovať priestor.
Priestory sa odvetrajú a pokles koncentrácie plynu v priestore sa kontroluje vhodným detekčným prístrojom.
Ďalšie informácie: Protipožiarne opatrenia sa vykonávajú na miestach možného úniku plynu a pozostávajú z možnosti odvetrať priestor, v ktorom hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. V uvedenom priestore je potrebné používať
neiskriace prístroje a náradie. Priestor je označený bezpečnostnými tabuľkami „Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom“, „Pozor, nebezpečenstvo výbuchu“, „Nepovolaným vstup zakázaný“, „Zákaz používania mobilných telekomunikačných zariadení“.
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabrániť ďalšiemu úniku.
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Priestor vetrať.
Odkaz na iné oddiely: Informácie o osobnej ochrane a zneškodňovaní sú uvedené v oddieloch 8 a 13.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1
7.2
7.3

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabrániť vdychovaniu. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Nefajčiť. Odstrániť všetky zdroje vznietenia. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8.
Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Pre potreby odberateľov sa zemný plyn
dopravuje potrubnými rozvodmi a neskladuje sa.
Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Identifikované použitia sú uvedené v oddiele 1.2.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1

Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z.,
v znení neskorších predpisov3:
NPEL
Chemická látka

CAS

pentán

priemerný

krátkodobý

Poznámka

ppm

mg.m–3

ppm

mg.m–3

109-66-0

1 000

3 000

–

–

–

metylbután (izopentán)

78-78-4

1 000

3 000

–

–

–

2,2-dimetylpropán (neopentán)

463-82-1

1 000

3 000

–

–

–

n-hexán

110-54-3

20

72

40

140

–

oxid uhličitý

124-38-9

5 000

9 000

–

–

–

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary
alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené
obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. NPEL
pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci podľa Smernice o zozname smerných hodnôt4:

Einecs

CAS

Názov
chemického
faktora

Najvyššie prípustné hodnoty
osemhodinové

krátkodobé

Poznámka

ppm

mg.m–3

ppm

mg.m–3

203-692-4

109-66-0

pentán

3 000

1 000

–

–

–

201-142-8

78-78-4

izopentán

3 000

1 000

–

–

–

207-343-7

463-82-1

neopentán

3 000

1 000

–

–

–

203-777-6

110-54-3

n-hexán

72

20

–

–

–

204-696-9

124-38-9

oxid uhličitý

9 000

5 000

–

–

–

Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov:
Faktor
v pracovnom
ovzduší CAS

Zisťovaný faktor

n-hexán
(110-54-3)

2,5-hexándion
a 4,5-dihydroxy-2-hexanón

Biologická medzná hodnota
BMH
5 mg.l–1

20 µmol.l–1

3 mg.g–1
kreat.

1,4 µmol.
mmol–1 kreat

Vyšetrovaný
materiál

Čas odberu
vzorky

M

b

Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú referenčné hodnoty pre hodnotenie potenciálnych zdravotných rizík pri práci a slúžia ako indikátory
pre následné preventívne opatrenia.
M – moč
c – pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách b - koniec expozície alebo pracovnej zmeny

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2

8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3

Kontroly expozície:
Primerané technické zabezpečenie: Pracovisko, pracovné prostriedky a inštalácie prístupné užívateľom sa musia
projektovať, konštruovať, inštalovať, umiestňovať, montovať, udržiavať a používať tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo
nebezpečenstvo výbuchu.
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Nefajčiť.
Ochrany očí/tváre: Za normálnych podmienok použitia sa nevyžaduje.
Ochrana kože:
Ochrana rúk: Ochranné rukavice.
Iné: Ochranný odev a obuv, ktorých materiály nespôsobujú elektrostatické výboje schopné iniciovať výbušnú atmosféru.
Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočného vetrania používať vhodnú ochranu dýchacích ciest.
Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa.
Kontroly environmentálnej expozície: Zabrániť únikom zemného plynu do ovzdušia, keďže patrí medzi skleníkové
plyny.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Vzhľad

bezfarebný plyn

Zápach

charakteristický – zemný plyn je odorizovaný tetrahydrotiofénom

Prahová hodnota zápachu

neuvádza sa

pH

neuvádza sa

Teplota topenia/tuhnutia

metán

–182,5 °C

etán

–182,8 °C

propán

–187,6 °C

i-bután

–159,6 °C

n-bután

–138,4 °C

i-pentán

–159,9 °C

n-pentán

–129,7 °C

oxid uhličitý
dusík

Počiatočná teplota varu
a destilačný rozsah

–56,6 °C
–210,0 °C

tetrahydrotiofén

–96,0 °C

metán

–161,5 °C

etán

–88,6 °C

propán

–42,1 °C

i-bután

–11,8 °C

n-bután

–0,5 °C

i-pentán

+27,8 °C

n-pentán

+36,1 °C

oxid uhličitý

–56,6 °C

dusík

–195,8 °C

tetrahydrotiofén

+120,0 °C

Teplota vzplanutia

neuvádza sa

Rýchlosť odparovania

neuvádza sa

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

mimoriadne horľavý plyn

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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Horné/dolné limity horľavosti alebo
výbušnosti (rozsah výbušnosti)

metán

4,9 – 15,0 obj. %

etán

2,8 – 15,5 obj. %

propán

2,1 – 9,8 obj. %

i-bután

1,8 – 8,5 obj. %

n-bután

1,5 – 8,5 obj. %

i-pentán

1,3 – 8,0 obj. %

n-pentán
tetrahydrotiofén
Tlak pár

neuvádza sa

Hustota pár

neuvádza sa

Relatívna hustota

0,5731 – 0,5932

1,4 – 8,3 obj. %
1,1 – 12,3 obj. %

metán

Rozpustnosť (rozpustnosti),
rozpustnosť vo vode pri 20 °C

33,8 ml/l

etán

49,2 ml/l

propán

39,0 ml/l

i-bután

32,5 ml/l

n-bután

32,5 ml/l

i-pentán

minimálna

n-pentán

minimálna

oxid uhličitý

870,4 ml/l

dusík

15,6 ml/l

tetrahydrotiofén
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

Teplota samovznietenia

0,0 ml/l

neuvádza sa
metán

538 – 650 °C

etán

472 – 515 °C

propán

450 – 481 °C

i-bután

460 – 543 °C

n-bután

365 – 441 °C

i-pentán

420 – 540 °C

n-pentán

243 – 308 °C

tetrahydrotiofén
Teplota rozkladu

neuvádza sa

Viskozita

neuvádza sa

Výbušné vlastnosti

neuvádza sa

Oxidačné vlastnosti

neuvádza sa

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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9.2

Iné informácie:
hustota

0,7023 – 0,7269 kg/m3

výhrevnosť
Zemný plyn

Hustota pri 0 °C

9,562 – 9,722 kWh/m3

spaľovacie teplo

10,602 – 10,772 kWh/m3

Wobbeho číslo zo spaľovacieho tepla

13,95 – 14,03 kWh/m3

obsah celkovej síry

0,008 – 0,3879 mg/m3

emisný faktor CO2

55,06 – 55,95 tCO2/TJ

metán

0,7175 kg/m3

etán

30,1 kg/kmol

propán

2,010 kg/m3

i-bután

2,7080 kg/m3

n-bután

2,7090 kg/m3

i-pentán

3,4360 kg/m3

n-pentán

3,5070 kg/m3

oxid uhličitý

1,9770 kg/m3

dusík

1,2500 kg/m3

tetrahydrotiofén

1,0000 kg/m3

metán

Molová hmotnosť

16 kg/kmol

etán

30,1 kg/kmol

propán

44,1 kg/kmol

i-bután

58,1 kg/kmol

n-bután

58,1 kg/kmol

i-pentán

72,2 kg/kmol

n-pentán

72,2 kg/kmol

oxid uhličitý

44 kg/kmol

dusík

28 kg/kmol

tetrahydrotiofén

88,2 kg/kmol

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Reaktivita: Neuvádza sa.
Chemická stabilita: Látka je za normálnych podmienok stabilná.
Možnosť nebezpečných reakcií: Neuvádza sa.
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplo, plamene, zdroje vznietenia. Pri dostatočnom množstve vzduchu je prudko horľavá a v intervale 5 – 15 obj. % tvorí so vzduchom výbušnú zmes.
Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činidlá.
Nebezpečné produkty rozkladu: Jednotlivé zložky nepodliehajú vo vode ani v pôde hydrolýze a sú v oboch prostrediach stabilné.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1

Informácie o toxikologických účinkoch:
Pre človeka, stavovce, ryby, bezstavovce a mikroorganizmy nevykazuje chemická látka akútnu ani chronickú toxicitu,
nemá mutagénne a teratogénne vlastnosti, je nedráždivá a nespôsobuje precitlivenosť.
a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
b) poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
h)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá
klasifikácie splnené.
i)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá
klasifikácie splnené.
j) aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Toxicita: Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, neakumuluje vo vode ani v pôde a nemá
žiadne nežiaduce vplyvy na životné prostredie.
Perzistencia a degradovateľnosť: Neuvádza sa.
Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa.
Mobilita v pôde: Neuvádza sa.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Informácie o vykonaní hodnotenia PBT nie sú dostupné.
Iné nepriaznivé účinky: Keďže v atmosfére spôsobuje skleníkový efekt, je potrebné znížiť na minimum únik do
ovzdušia.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1

Metódy spracovania odpadu: Zneškodňuje sa v súlade so Zákonom o odpadoch6. V prípade úniku sa zneškodňuje
vetraním uzatvorených priestorov.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Číslo OSN: Neuvádza sa.
Správne expedičné označenie OSN: Neuvádza sa.
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Neuvádza sa.
Obalová skupina: Neuvádza sa.
Nebezpečnosť pre životné prostredie: Neuvádza sa.
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Neuvádza sa.
Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC: Neuvádza sa.
Ďalšie informácie: Preprava sa zabezpečuje podzemnými a nadzemnými potrubnými rozvodmi a je upravovaná
špeciálnymi predpismi.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
Dátum revízie: 4. 7. 2019, Revízia: 2
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ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Na látku sa nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia
REACH1.
1

 ariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
N
a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/
EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES („Nariadenie REACH“);

2

 ariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení
N
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)
č. 1907/2006 („Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí“);

NariadenieKomisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH);
3

 ariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíN
ciou chemickým faktorom pri práci („Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov“);

4

 mernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 , ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustS
ných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice
91/322/EHS a 2000/39/ES („Smernica o zozname smerných hodnôt“);

5

 ákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
Z
niektorých zákonov („Chemický zákon“);

6

zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov6 („Zákon o odpadoch“);

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).
15.2

Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE
Úplný text výstražných upozornení, ktoré nie sú vypísané v úplnom znení v oddieloch 2 až 15:
H220
Mimoriadne horľavý plyn.
H224
Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302
Škodlivý po požití.
H304
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312
Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315
Dráždi kožu.
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332
Škodlivý pri vdýchnutí.
H336
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361f
Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H373
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Dátum vydania: 30. 6. 2003
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Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu
zdravia a životného prostredia.
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre žiadny iný účel než pre ktorý je
určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam.
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom prijať potrebné opatrenia
súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou životného prostredia.
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá požiadavkám Prílohy II Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií
o zmesi a kariet bezpečnostných údajov zložiek zmesi poskytnutých spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmeny pri revízii: Štruktúra karty bezpečnostných údajov bola zmenená na základe NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/830.
Formálne úpravy.
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov:
ADR
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
ICAO/IATA Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí
IMDG
Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru
NPEL
najvyššie prípustný expozičný limit
PBT
perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky
RID
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
vPvB
veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky

Dátum vydania: 30. 6. 2003
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