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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

methanol

1.1 Identifikátor výrobku

Methylalkohol

Carbinol 

Methyl hydroxide

Monohydroxymethane 

Alcohol methylicus

Holzgeist

Methyl alcohol

Jiné obchodní název výrobku

MeOHZkratka:

67-56-1Číslo CAS:

603-001-00-XIndexové č.:

200-659-6Číslo ES:

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Výroba lehkých chemických látek 

Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků) 

Vědecký výzkum a vývoj 

Formulace [směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin) 

Kategorie produktů [PC]

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních  

Meziprodukt (prekurzor) 

Pomocné látky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, neutralizační činidla 

Farmaceutika 

Kosmetika, přípravky pro osobní péči 

Extrakční prostředky 

Procesní kategorie [PROC] 

Laboratorní chemikálie 

Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních 

Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování) 

Chemická výroba s potenciální expozicí 

Použití jako laboratorní reagent. 

Chemická výroba nebo rafinace v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo v procesech s 

rovnocennými podmínkami kontroly

Použití v rámci nepretržitého uzavreného výrobního procesu s príležitostne kontrolovanou expozicí (napr. 

odber vzorku) 

Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostně 

kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly 

Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 

Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC] 

Výroba látky 

Formulace do směsi (směsích) 

Použití nereaktivních pomocných látek v průmyslovém zařízení (bez začlenění do předmětu nebo jeho 

povrchu) 

Použití meziproduktu
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Nepoužívejte pro soukromé účely (v domácnosti).

Nedoporučované způsoby použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Iris Biotech GmbHFirma:

Název ulice: Adalbert-Zoellner-Straße 1

Místo: D-95615 Marktredwitz, Germany

D-95605 Marktredwitz, Germany

568Poštovní přihrádka:

Telefon: Fax:+49 9231 97121 0 +49 9231 97121 99

info@iris-biotech.dee-mail:

Compliance DepartmentKontaktní osoba: +49 9231 97121 0Telefon:

e-mail: sds@iris-biotech.de

www.iris-biotech.deInternet:

Toto číslo je dostupné jen během úředních hodin.Informační oblast:

+49 (0)89 19240 (TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO München: 24 

h)

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Kategorie nebezpečí:

Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2

Akutní toxicita: Acute Tox. 3

Akutní toxicita: Acute Tox. 3

Akutní toxicita: Acute Tox. 3

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: STOT SE 1

Údaje o nebezpečnosti:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Toxický při vdechování.

Toxický při styku s kůží.

Toxický při požití.

Způsobuje poškození orgánů.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
methanol

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.

H370 Způsobuje poškození orgánů.

Standardní věty o nebezpečnosti

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření.

P235 Uchovávejte v chladu.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče 

sluchu.

P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře.

Další pokyny

žádné/nikdo

Tato látka / směs neobsahuje tyto součásti, v koncentracích 0,1% nebo vyšší, buď jako perzistentní, 

bioakumulativní a toxická (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) jsou klasifikovány.

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Methanol
Chemická charakteristika

Vzorec: CH3OH

Molekulová hmotnost: 32,04 g/mol

Nebezpečné složky

ObsahNázevČíslo CAS

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH

GHS klasifikace

100 %67-56-1 methanol

200-659-6 603-001-00-X

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1; H225 H331 H311 H301 H370

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

ObsahNázevČíslo CAS Číslo ES

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

67-56-1 200-659-6 100 %methanol

inhalační:  LC50 = 128,2 mg/l (páry); inhalační:  ATE = 0,5 mg/l (prach nebo mlha); dermální:  

ATE = 300 mg/kg; orální:  LD50 = > 1187 - 2769 mg/kg   STOT SE 1; H370: >= 10 - 100    STOT 

SE 2; H371: >= 3 - < 10

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Materiály znečištěné produktem, jako čistící hadry, papírové ručníky a ochranná oděvy, se mohou o několik 

hodin později samy vznítit. Odstraňte dýchací zařízení pouze po odstranění kontaminované oblečení. při 

nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání.

Všeobecné pokyny

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě ztráty vědomí a 

dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí

Ihned vyhledat lékaře. Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před 

opětovným použitím vyperte.

Při styku s kůží

Ihned se poradit s lékařem. Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut 

tekoucí vodou. Potom vyhledat očního lékaře.

Při zasažení očí

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Pokud je postižená osoba při vědomí, vyvolat zvracení. Bezpodmínečně přivolejte lékaře!
Při požití

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

 Léčba symptomů.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Oxid uhličitý (CO2). pěna odolná vůči alkoholu. Vodní postřikovací paprsek.

Vhodná hasiva

Silný vodní proud.

Nevhodná hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Může se vytvořit explozivní směs plynu a vzduchu. Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.  

Oxid uhelnatý Oxid uhličitý (CO2).

Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.

5.3 Pokyny pro hasiče

Běžná preventivní opatření protipožární ochrany. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti 

použijte proud vody.

Další pokyny

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstranit veškeré zdroje vznícení. Použijte osobní ochrannou výstroj. Skladovat v místech přístupných jen pro 

oprávněné osoby. Při expozici výparům, prachu a aerosolům se musí používat ochranný dýchací přístroj. 

Zajistěte dostatečné větrání.

Všeobecné informace

Zředit velkým množstvím vody. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Kvůli nebezpečí výbuchu 

zabraňte vniknutí par do sklepů, kanalizací a dolů. Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy 

nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). Zajistěte 

dostatečné větrání. Vyvětrejte prostor a umyjte místo úniku po vyzvednutí materiál je kompletní.Kontaminovaný 

materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Další informace

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7 Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8 Likvidace: viz oddíl 13

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte dlouhodobé nebo opakované expozici. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Jestliže není 

lokální odsávání možné nebo je nedostatečné, musí být podle možností zajištěno dostatečné odvětrání 

pracoviště. S látkou by mělo být nakládáno jen v uzavřených zařízeních nebo systémech. Pneumatická 

doprava jen s dusíkem. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej 

otevírejte.

Opatření pro bezpečné zacházení

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Mít připravené ochranné dýchací přístroje. 

Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Okamžitě odložte 

veškeré kontaminované oblečení. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Pracovní oděv uchovávat odděleně.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

Další pokyny

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. 

skladovací teplota: pokojová teplota

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Kromě doporučených způsobů použití uvedených v sekci 1.2, se nepředvídaj í žádná jiná specifická použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Kategorievlá/cm³mg/m³ppmLátkaČíslo CAS Druh

PEL187,75Methanol67-56-1 250

NPK-P751 1000

Biologické mezní hodnoty

Okamzik odběru 

vzorku

Zkoušeny 

materiál

HodnotaParametrLátkaČíslo CAS

67-56-1 Methanol moč0,47 mmol/l Konec směnyMethanol

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS Látka

DNEL typ Postup expozice Účinku Hodnota

67-56-1 methanol

Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý inhalační systémový 130 mg/ml

Zaměstnanec DNEL, akutní inhalační systémový 130 mg/ml

Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý inhalační lokálně 130 mg/ml

Zaměstnanec DNEL, akutní inhalační lokálně 130 mg/ml

Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý dermální systémový 20 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Zaměstnanec DNEL, akutní dermální systémový 20 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Spotřebitel DNEL, dlouhodobý inhalační systémový 26 mg/ml

Spotřebitel DNEL, akutní inhalační systémový 26 mg/ml

Spotřebitel DNEL, dlouhodobý inhalační lokálně 26 mg/ml

Spotřebitel DNEL, akutní inhalační lokálně 26 mg/ml

Spotřebitel DNEL, dlouhodobý dermální systémový 4 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Spotřebitel DNEL, akutní dermální systémový 4 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Spotřebitel DNEL, dlouhodobý orální systémový 4 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Spotřebitel DNEL, akutní orální systémový 4 mg/kg tělesné 

hmotnosti na den

Hodnoty PNEC

LátkaČíslo CAS

Složka životní prostředí Hodnota

67-56-1 methanol

Sladkovodní prostředí 20,8 mg/l

Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování) 1540 mg/l

Mořská voda 2,08 mg/l

Sladkovodní sediment 77 mg/kg

Mořské sediment 7,7 mg/kg

Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 100 mg/l

Zemina 100 mg/kg

Bezpečnostní sprcha a oko kout. Zařízení s lokálním odsáváním. Viz oddíl 7. Doplňující informace týkající se 

uspořádání technických zařízení:

Jiné údaje o limitních hodnotách

8.2 Omezování expozice

Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

Vhodné technické kontroly

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Těsně přiléhavé ochranné brýle. 

Dobře těsnící ochranné brýle. Obličejový štít (minimálně 20 cm). Použijte zařízení na ochranu očí testované a 

schválené příslušními státnimi normami jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU).

Ochrana očí a obličeje

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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 Gumové rukavice. Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší 

podle výrobce. Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a 

respecter. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro 

speciální použití.

Ochrana rukou

Nosit chemický ochranný oděv

Ochrana kůže

 Používejte obličejový štít.

Ochrana dýchacích orgánů

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 

Zabraňte kontaminaci životního prostředí.

Omezování expozice životního prostředí

kapalnýSkupenství:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Barva: bezbarvý

Alkohol, štiplavýZápach:

Informace o změnách fyzikálního stavu

-98 °CBod tání/bod tuhnutí:

64,7 °CBod varu nebo počáteční bod varu a 

rozmezí bodu varu:

12 °CBod vzplanutí:

Hořlavost

nelze použíttuhý/kapalný:

nelze použítplyny:

 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

Výbušné vlastnosti

5,5 objem. %Meze výbušnosti - dolní:

44 objem. %Meze výbušnosti - horní:

455 °CBod samozápalu:

Teplota samovznícení

nejsou stanovenytuhé látky:

nejsou stanovenyplyny:

nejsou stanovenyTeplota rozkladu:

pH: nejsou stanoveny

Dynamická viskozita: nejsou stanoveny

Kinematická viskozita: nejsou stanoveny

Výtoková doba: nejsou stanoveny

Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný

log Pow: -0,77Rozdělovací koeficient 

n-oktanol/voda:

128 hPaTlak par:

  (při 20 °C)

Tlak par:

  (při 50 °C)

546,6 hPa

Hustota (při 20 °C): 0,79 g/cm³

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Relativní hustota páry: 1,11 (Vzduch  = 1)

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Dále hořlavý: Samoudržující hoření

Další charakteristiky bezpečnosti

Relativní rychlost odpařování: nejsou stanoveny

Jiné údaje

Minimální zápalná energie (MZE) 0,14 mJ

Vodivost < 1 µS/cm

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Viz kapitola 10.3

10.2 Chemická stabilita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Může se bohaté na kyslík (oxidující) materiál prudce reagovat. Nebezpečí exploze.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Peroxid vodíku. 

Halogenidy kyselin, , Oxidační činidla. Redukční činidlo. Alkalické kovy. Kyselina.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxid uhelnatý Oxid uhličitý (CO2).

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxikokinetika, látková výměna a distribuce

Žádné údaje k dispozici

Akutní toxicita

Toxický při požití.

Toxický při styku s kůží.

Toxický při vdechování.

Může být fatální při absorpci přes kůži. 

Může být fatální při požití. 

Material is extremely destructive to the tissue of the mucous membranes and upper respiratory tract.

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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NázevČíslo CAS

PramenDruhDávkaPostup expozice Metoda

67-56-1 methanol

PotkanLD50 > 1187 - 

2769 mg/kg
Study report (1975)orální Study performed 

according to internal 

co

ATE 300 

mg/kg
dermální

inhalační (4 h) pára LC50 128,2 

mg/l

Potkan Study report (1980) Study performed 

according to internal 

co

inhalační aerosol ATE 0,5 mg/l

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Leptavý úcinek na pokožku 

Kůže - králík. 

Výsledek: Nedráždí pokožku 

Oční kontakt. 

Zasažení očí - Králík. 

Výsledek: Nedochází k dráždění očí

Žíravost a dráždivost

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Maximization test (GPMT) - Morčata 

Výsledek: nesenzibilizující.

OECD 406

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Amesuv test negativní. 

Salmonella typhimurium 

OECD 471 (Ames test)

in-vitro-test

Fibroblast

Výsledek: negativní 

Genová mutace buněk savců 

Chromozomální odchylky buněk savců 

In-vivo mutagenita 

Myš - mužský/ ženský 

Výsledek: negativní 

Karcinogenita: 

IARC: Žádná ze složek obsažených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách větších nebo 

rovných 0,1% jako pravděpodobný, možný nebo potvrzený karcinogen.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Způsobuje poškození orgánů. (methanol)

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žádné údaje k dispozici

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Žádné údaje k dispozici

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Žádné údaje k dispozici

Zkušenosti z praxe

Jiné údaje

RTECS: PC1400000

Po požití: Při požití může způsobit smrt. Nebezpečí oslepnutí po požití. 

Symptomy: 

Bolest hlavy. Závrať. Malátnost, Metabolic acidosis, Koma, křečové záchvaty.

Symptomy mohou být zpožděny. 

Poškození: Játra, Ledviny

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

LC50 - Lepomis macrochirus - 15.400,0 mg/l - 96 h

NOEC - Oryzias latipes - 7.900 mg/l - 200 h

EC50 - Daphnia magna (hrotnatka velká) > 10.000,00 mg/l - 48 h

Akutní (krátkodobý) toxicita pro rasy: 

Zpomalování tempa růstu. - Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge) - 22.000,0 mg/l - 96 h

Číslo CAS Název

[h] | [d]Toxicita pro vodní 

organismy

Dávka PramenDruh Metoda

methanol67-56-1

Akutní toxicita pro ryby 96 h Bulletin of 

Environmental 

Contamination

LC50 15400 

mg/l

Lepomis macrochirus other: 

EPA-660/3-75-00

9, 1975

Akutní toxicita pro řasy 96 h Ecotoxicology and 

Environmental 

Safety 7

ErC50 ca. 

22000 mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Akutní toxicita 

crustacea

48 h Water Research 

23(4): 495-499 

(1989)

EC50 > 10000 

mg/l

Daphnia magna other: DIN 38412 

Teil 11

Toxicita pro ryby NOEC 446,7 

mg/l

28 d Pimephales promelas SAR and QSAR in 

Environmental 

Research,

Calculation 

performed with 

ECOSAR

Toxicita crustacea NOEC 208 mg/l 21 d Daphnia magna OECD QSAR 

Toolbox Report 

(2013)

Toxicity of the 

target chemical is 

predi

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériích) 

Biochemická potřeba kyslíku 600 - 1.120 mg/g

Chemická potřeba kyslíku (CPK) 1.420 mg/g

Teoretická potřeba kyslíku (TPK): 1.500 mg/g

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál: 

Cyprinus carpio (kapr) - 72 d

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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(20 °C - 5 mg/l)

Biokoncentrační faktor (BCF): 1,0

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Log PowNázevČíslo CAS

67-56-1 -0,77methanol

BCF

PramenDruhBCFNázevČíslo CAS

67-56-1 methanol 1 Cyprinus carpio Comparative Biochemi

Žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato látka / směs neobsahuje tyto součásti, v koncentracích 0,1% nebo vyšší, buď jako perzistentní, 

bioakumulativní a toxická (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) jsou klasifikovány.

Hydrolýza: 19 °C - 83-91 % - 72 h

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. 

Zabraňte kontaminaci životního prostředí.

Jiné údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Likvidace podle úředních předpisů. 

Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo: UN 1230

METHANOL14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

314.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

14.4 Obalová skupina: II

Bezpečnostní značky: 3+6.1

Klasifikační kód: FT1

Zvláštní opatření: 279

Omezené množství (LQ): 1 L

Vyňaté množství: E2

Přepravní kategorie: 2

336Identifikační číslo nebezpečnosti:

Kód omezení vjezdu do tunelu: D/E

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo: UN 1230

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

METHANOL

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

3

14.4 Obalová skupina: II

Bezpečnostní značky: 3+6.1

FT1Klasifikační kód:

279 802Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ): 1 L

Vyňaté množství: E2

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo: UN 1230

METHANOL14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

3

14.4 Obalová skupina: II

Bezpečnostní značky: 3+6.1

279Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ): 1 L

Vyňaté množství: E2

EmS: F-E, S-D

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo: UN 1230

METHANOL14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

314.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

II14.4 Obalová skupina:

Bezpečnostní značky: 3+6.1

Zvláštní opatření: A104 A113

Omezené množství (LQ) (letadlo pro 

osobní dopravu):

1 L

Y341Passenger LQ:

Vyňaté množství: E2

352IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

1 LIATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00
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364IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

60 LIATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NeNEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ: 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 69

Údaje ke směrnici 2012/18/EU 

(SEVESO III):
22 Methanol (67-56-1)

H2, P5cDodatečné údaje:

Další pokyny

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Informace o národních právních předpisech

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých 

pracovníků (94/33/ES). Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo 

kojících pracovnic podle nařízení směrnice o ochraně matek (92/85/EHS).

Pracovní omezení:

2 - ohrožující voduTřída ohrožení vod (D):

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku nebylo provedeno bezpečnostní posouzení.

ODDÍL 16: Další informace

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H301 Toxický při požití.

H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.

H311 Toxický při styku s kůží.

H331 Toxický při vdechování.

H370 Způsobuje poškození orgánů.

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

Pozor! Tato látka není zcela ověřena. 

Produkt je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání. 

Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení. 

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a 

neprokazují žádný smluvní právní poměr. 

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. 

Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v 

bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro 

jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto 

bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály.

Jiné údaje

Datum vydání: 03.05.2021 CSČíslo revize: 3,00


