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* 1   Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku

. Identifikátor výrobku

. Obchodní ozna čení: Griffon Lubricant (Spray)

. Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Použití látky / p řípravku Mazivo

. Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu

. Identifikace výrobce/dovozce:
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 113 235700
fax. +31 113 235800
e mail: msds@bison.boltongroup.nl

. Obor poskytující informace: Bison QESH

. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +31 113 235700

* 2   Identifikace nebezpe čnosti

. Klasifikace látky nebo sm ěsi

. Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222 Extrémn ě ho řlavý aerosol.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí k ůži.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú činky.

. Klasifikace podle sm ěrnice Rady 67/548/EHS nebo sm ěrnice 1999/45/ES

F+; Extrémn ě ho řlavý

R12:   Extrémn ě ho řlavý.

R52/53-66-67:   Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé
účinky ve vodním prost ředí. Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit
vysušení nebo popraskání k ůže. Vdechování par m ůže zp ůsobit
ospalost a závrat ě.

. Nejzávažn ější nep říznivé ú činky na zdraví člov ěka a životní prost ředí p ři
používání látky/p řípravku
Výrobek podléhá povinnému ozna čování na základ ě výpo čtové metody "Všeobecné
směrnice Evropského spole čenství pro za řazování p řípravk ů" v posledním platném
znění.
Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou m ůže dojít ke vzniku dermatitidy
(zán ětu pokožky), zp ůsobené odmaš ťujícím ú činkem rozpoušt ědla.
Pozor! Nádoba je pod tlakem.
Má narkotizující ú činky.
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. Klasifika ční systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm ěrnicím ES, je však dopln ěna údaji z odborné
literatury a firemními údaji.

. Prvky ozna čení

. Označení podle právních sm ěrnic EHS:
Produkt je za řazen a ozna čen podle sm ěrnic ES/na řízení o nebezpe čných látkách.

. Poznávací písmeno a ozna čení nebezpe čnosti produktu:
F+ Extrémn ě ho řlavý

. R-v ěty:
12 Extrémn ě ho řlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve

vodním prost ředí.
66 Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže.
67 Vdechování par m ůže zp ůsobit ospalost a závrat ě.

. S-v ěty:
9 Uchovávejte obal na dob ře v ětraném míst ě.
16 Uchovávejte mimo dosah zdroj ů zapálení - Zákaz kou ření.
23 Nevdechovat aerosol
51 Používejte pouze v dob ře v ětraných prostorách.
61 Zabra ňte uvoln ění do životního prost ředí. Viz speciální pokyny nebo

bezpe čnostní listy.

. Zvláštní ozna čení ur čitých p řípravk ů:
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune čnímu zá ření a teplotám nad 50 °C.
Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.
Nest říkejte do ohn ě nebo na žhavé p ředměty.

. Klasifikace podle sm ěrnice 75/324/EHS: Extrémn ě ho řlavý

. Další nebezpe čnost

. Výsledky posouzení PBT a vPvB

. PBT: Nedá se použít.

. vPvB: Nedá se použít.

* 3   Složení/informace o složkách

. Směsi

. Popis: Mazivo

. Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky:

106-97-8  Butan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

25-50%

64742-49-0 Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná l ehká
 Xn R65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic

Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

10-25%

74-98-6 propan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

10-25%

(pokra čování na stran ě 3)
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64742-48-9 benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká; Nízkovroucí
hydrogenovaný benzín

 Xn R65
R66-67

 Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  STOT SE 3,
H336

10-25%

110-54-3 n-hexan
 Xn R48/20-62-65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
Repr. kat. 3

 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373;
Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit.
2, H315; STOT SE 3, H336

≤ 2,5%

. Dodate čná upozorn ění:
Znění uvedených údaj ů o nebezpe čnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

* 4   Pokyny pro první pomoc

. Popis první pomoci

. Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, p ři obtížích vyhledat léka ře.

. Při styku s k ůží: Tento produkt nemá všeobecn ě dráždicí ú činek na pokožku.

. Při zasažení o čí:
Oči s otev řenými ví čky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při
přetrvávajících potížích se poradit s léka řem.

. Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat léka řskou pomoc.

. Upozorn ění pro léka ře:

. Nejd ůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5   Opat ření pro hašení požáru

. Hasiva

. Vhodná hasiva:
Vodní mlha
Pěna okolná v ůči alkoholu
Hasící prášek
Kysli čník uhli čitý

. Nevhodná hasiva: Plný proud vody

. Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Pokyny pro hasi če

. Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če: Použít ochranný dýchací p řístroj.

. Další údaje:
Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.
Kontaminovanou vodu odd ělen ě sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.

* 6   Opat ření v p řípad ě náhodného úniku

. Opat ření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy
Nosit ochrannou výstroj. Nechrán ěné osoby se nesmí p řibližovat.

. Opat ření na ochranu životního prost ředí:
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informov at p říslušné orgány.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/p odzemních vod.

. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění: Zajistit dostate čné v ětrání.

. Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpe čnému zacházení viz kapitola 7.

(pokra čování na stran ě 4)
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Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8 .
Informace k odstran ění viz kapitola 13.

7   Zacházení a skladování

. Pokyny pro zacházení:

. Opat ření pro bezpe čné zacházení
Na pracovišti zabezpe čit dobré v ětrání a odsávání.
Nádrž opatrn ě otev řít a zacházet s ní opatrn ě.
Starat se o v ětrání také u zem ě (páry jsou t ěžší než vzduch).

. Upozorn ění k ochran ě p řed ohn ěm a explozí:
Nest říkat do ohn ě a na žhavé p ředměty.
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekou řit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Nádoba je pod tlakem. Chránit p řed slune čním zá řením a teplotami p řes 50°C (nap ř.
žárovky). I po spot řebování nespalovat a násiln ě neotevírat.

. Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí v četn ě neslu čitelných látek a
směsí

. Pokyny pro skladování:

. Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Skladovat na chladném míst ě.
Je t řeba dodržet obecné p ředpisy o skladování tlakových obal ů.

. Upozorn ění k hromadnému skladování: Není nutné.

. Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšn ě uzav řenou.
Nádrž neuzavírat vzduchot ěsně.
Skladovat v dob ře uzav řených nádobách v chladu a suchu.
Chránit p řed horkem a p římým slun čním sv ětlem.

. Specifické kone čné / specifická kone čná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

8   Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky

. Technická opat ření: Žádné další údaje,viz bod 7.

. Kontrolní parametry

. Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek,  u kterých se musí kontrolovat
hrani ční hodnoty na pracovišti.

. Další upozorn ění: Jako podklad sloužily p ři zhotovení platné listiny.

. Omezování expozice

. Osobní ochranné prost ředky:

. Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpe čnostní p ředpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Před p řestávkami a po práci umýt ruce.
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.

. Ochrana dýchacích orgán ů: Není nutné.

. Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Rukavice odolné ředidl ům
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný prot i produktu / látce / sm ěsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu čit materiál rukavic pro
produkt / p řípravek / chemickou sm ěs.
Výběr materiálu rukavic prove ďte podle času pr ůniku, permeability a degradace.

(pokra čování na stran ě 5)
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. Materiál rukavic
Správný výb ěr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na da lších kriteriích,
která se liší podle výrobce. Protože je výrobek sm ěs více látek, nelze materiál
rukavic p ředem vypo čítat a je nutno ud ělat p řed použitím zkoušku.

. Doba pr ůniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p řesné časy pr ůniku materiálem
ochranných rukavic.

. Ochrana o čí:

Uzavřené ochranné brýle

. Ochrana k ůže: Ochranné oble čení odolné proti ředidl ům

* 9   Fyzikální a chemické vlastnosti

. Informace o základních fyzikálních a chemických vla stnostech

. Všeobecné údaje

. Vzhled:
Skupenství: Aerosol
Barva: Podle ozna čení produktu

. Zápach (v ůně): Charakteristický

. Prahová hodnota zápachu: Není ur čeno.

. Hodnota pH: Není ur čeno.

. Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ur čeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: -44°C

. Bod vzplanutí: < 0°C

. Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Nedá se použít.

. Zápalná teplota: 240°C

. Teplota rozkladu: Není ur čeno.

. Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

. Nebezpe čí exploze: Není ur čeno.

. Meze výbušnosti:
Dolní mez: 0,6 Vol %
Horní mez: 10,9 Vol %

. Tenze par p ři 20°C: 8300 hPa

. Hustota p ři 20°C: 0,635 g/cm 3

. Relativní hustota Není ur čeno.

. Hustota par Není ur čeno.

. Rychlost odpa řování Nedá se použít.

. Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vod ě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není ur čeno.

. Viskozita:
Dynamicky: Není ur čeno.
Kinematicky: Není ur čeno.
Organická ředidla: 77,2 %

(pokra čování na stran ě 6)
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Obsah net ěkavých složek: 12,2 %
. Další informace Další relevantní informace nejsou k

dispozici.

* 10  Stálost a reaktivita

. Reaktivita

. Chemická stabilita

. Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat:
Nedochází k rozkladu p ři doporu čeném zp ůsobu použití.

. Možnost nebezpe čných reakcí Žádné nebezpe čné rekce nejsou známy.

. Podmínky, kterým je t řeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Neslu čitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Nebezpe čné produkty rozkladu: Nebezpe čí vytvá ření toxických produkt ů pyrolyzy.

11  Toxikologické informace

. Informace o toxikologických ú čincích

. Akutní toxicita:

. Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

64742-48-9 benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká; Nízkovroucí
hydrogenovaný benzín

Oráln ě LD50 >5000 mg/kg (rat)

Pokožkou LD50 >3000 mg/kg (rab)
. Primární dráždivé ú činky:
. na k ůži: Žádné dráždivé ú činky
. na zrak: Žádné dráždivé ú činky
. Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p ůsobení.

* 12  Ekologické informace

. Toxicita

. Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Chování v ekologickém prost ředí:

. Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. Ekotoxické ú činky:

. Poznámka: Škodlivý pro ryby.

. Další ekologické údaje:

. Všeobecná upozorn ění:
Třída ohrožení vody 2 (Samoza řazení):ohrožuje vodu
Ohrožuje pitnou vodu už p ři proniknutí malého množství do zeminy.
škodlivá pro vodní organismy

. Výsledky posouzení PBT a vPvB

. PBT: Nedá se použít.

. vPvB: Nedá se použít.

. Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

13  Pokyny pro odstra ňování

. Metody nakládání s odpady

. Doporu čení:
Nesmí se odstra ňovat spole čně s odpady z domácnosti. Nep řipustit únik do
kanalizace.

(pokra čování na stran ě 7)
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. Kontaminované obaly:

. Doporu čení:
Odstran ění podle p říslušných p ředpis ů.
Obaly neschopné o čist ění se musí odstranit stejným zp ůsobem jako látka sama.

* 14  Informace pro p řepravu

. Číslo OSN

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. Náležitý název OSN pro zásilku

. ADR 1950 AEROSOLY

. IMDG AEROSOLS

. IATA AEROSOLS, flammable

. Třída/t řídy nebezpe čnosti pro p řepravu

. ADR

. t řída 2   5F Plyny

. Etiketa 2.1

. IMDG, IATA

. Class 2.1

. Label 2.1

. Obalová skupina

. ADR, IMDG, IATA odpadá

. Nebezpe čnost pro životní prost ředí:

. Látka zne čiš ťující mo ře: Ne

. Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro
uživatele Varování: Plyny

. Kemlerovo číslo: - 

. EMS-skupina: F-D,S-U

. Hromadná p řeprava podle p řílohy II
MARPOL73/78 a p ředpisu IBC Nedá se použít.

. Přeprava/další údaje:

. ADR

. Omezené množství (LQ) 1L

. Přepravní kategorie 2 

. Kód omezení pro tunely: D 

. IMDG

. Poznámky: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

. UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLY, 2.1
(pokra čování na stran ě 8)
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* 15  Informace o p ředpisech

. Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo sm ěsi

. Označení podle právních sm ěrnic EHS:
Produkt je za řazen a ozna čen podle sm ěrnic ES/na řízení o nebezpe čných látkách.

. Poznávací písmeno a ozna čení nebezpe čnosti produktu:
F+ Extrémn ě ho řlavý

. R-v ěty:
12 Extrémn ě ho řlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve

vodním prost ředí.
66 Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže.
67 Vdechování par m ůže zp ůsobit ospalost a závrat ě.

. S-v ěty:
9 Uchovávejte obal na dob ře v ětraném míst ě.
16 Uchovávejte mimo dosah zdroj ů zapálení - Zákaz kou ření.
23 Nevdechovat aerosol
51 Používejte pouze v dob ře v ětraných prostorách.
61 Zabra ňte uvoln ění do životního prost ředí. Viz speciální pokyny nebo

bezpe čnostní listy.

. Zvláštní ozna čení ur čitých p řípravk ů:
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune čnímu zá ření a teplotám nad 50 °C.
Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.
Nest říkejte do ohn ě nebo na žhavé p ředměty.

. Klasifikace podle sm ěrnice 75/324/EHS: Extrémn ě ho řlavý

. Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpe čnosti nebylo provedeno.

* 16  Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v ědomostí, nep ředstavují však záruku
vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

. Relevantní v ěty
H220 Extrémn ě ho řlavý plyn.
H225 Vysoce ho řlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; p ři zah řívání m ůže vybuchnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest m ůže zp ůsobit smrt.
H315 Dráždí k ůži.
H336 Může zp ůsobit ospalost nebo závrat ě.
H361f Podez ření na poškození reproduk ční schopnosti.
H373 Může zp ůsobit poškození orgán ů p ři prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú činky.

R11 Vysoce ho řlavý.
R12 Extrémn ě ho řlavý.
R38 Dráždí k ůži.
R48/20 Zdraví škodlivý : nebezpe čí vážného poškození zdraví p ři dlouhodobé

expozici vdechováním.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve

vodním prost ředí.
R62 Možné nebezpe čí poškození reproduk ční schopnosti.
R65 Zdraví škodlivý: p ři požití m ůže vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže.
R67 Vdechování par m ůže zp ůsobit ospalost a závrat ě.

(pokra čování na stran ě 9)
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