Karta bezpečnostných údajov
(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)
30.9.2009

Dátum vypracovania:
Dátum revízie:

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)
Chemický názov/Synonymá:
Obchodný názov:
Použitie:
CAS:
Dovozca:
Ulica, č.:
PSČ:
Obec/Mesto:
Štát:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Núdzové telefónne číslo:

kyslík

Kyslík – okamžitá energia
pri záťažových situáciách, na povzbudenie, na zvýšenie výkonu organizmu
7782-44-7
231-956-9
EINECS:
ELINCS:
Human Nature, s.r.o
Vihorlatská 22
08001
Prešov
Slovenská republika

frantisekhumenansky@hotmail.com
Národné toxikologické informačné centrum 02/ 5477 4166

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV
Klasifikácia
Nepriaznivé účinky na
zdravie človeka
Nepriaznivé účinky na
životné prostredie
Fyzikálno-chemické
nebezpečie
Ďalšie údaje

O R: 8
Nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Skvapalnený plyn pri
kontakte s pokožkou môže zapríčiniť vznik tzv. studených popálenín. Ostatné
informácie pozri v bode 11.
Nepredstavuje nebezpečenstvo pre životné prostredie.
Stlačený plyn. Intenzívne podporuje horenie. Intenzívne reaguje s horľavými
látkami. Pri styku s uhľovodíkmi (olejom alebo mazacím tukom) dochádza k
explozívnej reakcii. Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
Tlaková nádoba: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C.
Neprepichujte a nespaľujte, a to ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na
žeravé predmety.

3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
Komponent
kyslík

CAS
7782-44-7

EC
Symboly
231-956-9 O

R-vety
8

Koncentrácia*
< 100 %

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
Vdychovanie
Oči
Pokožka
Požitie
Všeobecné pokyny

Vdychovanie čistého kyslíka je bez nepriaznivých účinkov (do 24h). Pri
akýchkoľvek ťažkostiach po dlhodobom vdychovaní zaistite postihnutému prísun
čerstvého vzduchu a ak ťažkosti neprestávajú kontaktujte lekára.
Nepredstavuje nebezpečenstvo.
Nepredstavuje nebezpečenstvo.
Nepravdepodobné.
Pri ťažkostiach po dlhodobom vdychovaní kontaktujte lekára.

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Hasiaca látka
Nevhodná hasiaca látka
Špecifické riziko
Ochranné pomôcky

Kyslík – okamžitá energia

Je možné použiť všetky hasiace prostriedky, odporúča sa však uprednostniť CO2,
práškové prístroje.
V prostredí kyslíka sa zvyšuje horľavosť všetkých látok.
ochranný odev
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Ďalšie údaje

Čo najskôr zastaviť unikanie plynu. Nádoby odstráňte čo najskôr z dosahu požiaru.
Ak nie je iná možnosť ochladzujte nádoby vodnou hmlou.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ
Osobná ochrana
Ochrana životného
prostredia
Spôsob likvidácie

Zaistite dostatočné vetranie uzatvorených priestorov. Pri likvidácii používajte
osobné ochranné prostriedky podľa odporúčania v bode 8. Odstráňte zdroje
horenia a horľavé látky
Zabrániť hromadeniu veľkého množstva prípravku v prostredí.
Plné nádoby vyzbierať, uniknutý prípravok ponechať odpariť.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Zaobchádzanie

Skladovanie

Zabráňte dlhodobému vdychovaniu plynu. Zabráňte kontaktu hlboko schladeného
plynu s pokožkou. Dodržujte obvyklé bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie
s tlakovými nádobami.
Nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Nefajčite. Odstráňte
z dosahu horľavé materiály. Nádoby sú pod tlakom, dodržujte odporúčania
uvedené v bode 15 KBU a na etikete výrobku.
Skladujte v pôvodnom balení na suchom a chladnom mieste pri teplote do 50o C
Chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.

8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA
Technické opatrenie
Osobné ochranné
pomôcky

NPEL (mg/m3)

Vetranie pracovných priestorov.
ochrana dýchacích ciest: nie je potrebná
ochrana očí: nie je potrebná
ochrana rúk: ochranné rukavice
ochrana pokožky: pracovný odev
-

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikálny stav
Farba
Zápach
pH
Teplota varu [°C]
Teplota tuhnutia [°C]
Teplota vzplanutia [°C]
Horľavosť
Teplota samozápalnosti [°C]
Dolný limit výbušnosti
Horný limit výbušnosti
Oxidačné vlastnosti
Tlak pár [hPa]
Hustota [g.cm-3]
Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
Rozdeľovací koef. n-okt./voda
Iné
10. STABILITA A REAKTIVITA

Kyslík – okamžitá energia

plyn
bezfarebný
bez zápachu
- 183
- 219
značné pri zvýšenom tlaku a teplote
1,492 (0°C, 101,325 kPa)
1,11 (-183°C, 101,325 kPa)
Kritická teplota: - 119 °C
Relatívna hustota (vzduch =1) : 1,11
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Odporúčané podmienky používania a skladovania.
horľavé materiály, horľavé látky – možnosť prudkej reakcie,
organické látky (oxidácia)
-

Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný:
Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať:
Látky a materiály s ktorými výrobok nesmie
prísť do styku:
Nebezpečné rozkladné produkty:
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Akútna orálna toxicita - LD50

-

Akútna dermálna toxicita - LD50

-

Akútna inhalačná toxicita - LC50

-

Chronická toxicita

-

Žieravé vlastnosti

-

Dráždivosť:

-

Senzibilizujúce vlastnosti:

-

Mutagenita

-

Reprodukčná toxicita

-

Karcinogenita

-

Skúsenosti u človeka: Vdychovanie kyslíka nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Až po dlhšej dobe
vdychovania čistého kyslíka môže vyvolať nevoľnosť, závrate, problémy dýchania a kŕče.
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Rozložiteľnosť

-

Bioakumulácia

-

Pohyblivosť

-

Ekotoxicita

-

Iné škodlivé účinky

Nepredstavuje nebezpečenstvo pre životné prostredie.

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
Pri zneškodňovaní produktu sa odporúča pomalé vypustenie do ovzdušie na dobre vetranom mieste. Postupovať
podľa platnej legislatívy: zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Znečistené obaly môžu byť likvidované v separovanom zbere. Dbajte na odporúčania v bode 15.
Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 15 01 04
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
ADR/RID

IMDG
ICAO/IATA
Poznámka

Trieda: 2
Bezpečnostná značka: 2.2 + 5.1
UN kód: 1950
-

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Klasifikácia
Symbol:

Kyslík – okamžitá energia

Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch
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O

Oxidujúci
R:

8

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar
S:

(2)-16-17-45-51-56

S(2) Uchovávajte mimo dosahu detí
S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia
S17 Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte
označenie látky alebo prípravku)
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste
S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu
Tlaková nádoba: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespaľujte, a to ani po
použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety.
EC číslo: 231-956-9
EC označenie
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Dôvod revízie: Súvisiace právne predpisy:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Výnos MHSR č. 2/2002 v znení výnosu MHSR č. 2/2005 a výnosu MHSR č. 1/2009 na vykonanie zákona č.
163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Nariadenie vlády SR č. 46/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Úplné znenie R – viet z bodu 3:
R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar
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