
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 

(ES) č. 1272/2008, (ES) č. 453/2010
Datum poslední revize: 24.8.2018

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Včelí vosk žlutý

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE PRODUKTU A DODAVATELE                                                

1.1 Identifikátor výrobku
Název produktu: Včelí vosk žlutý
Číslo CAS: 8012-89-3
Číslo ES: 232-383-7

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití: v kosmetickém průmyslu, potravinářský průmysl

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního list

Dodavatel:           FICHEMA s.r.o.             Telefon: 511 146 588
                            Terasová 18                 e-mail:  msds@fichema.cz
                            616 00 Brno                 ič.: 01541676
                                   
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:
nepřetržitá služba: 224  91 92 93 /  224 91 54 02
                             Toxikologické informační středisko
                             Na Bojišti 1
                             120 00 Praha 2

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI                                                                 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:
CLP klasifikace: 
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 
Směrnice 67/548/EHS pro označování látek
Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

2.2 Prvky označení:
Označení podle nařízení (EC) č. 1272/2008
Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.

2.3 Ostatní nebezpečí:
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH                                                         

3.2 Směsi
Charakteristika produktu
Výrobek neobsahuje nebezpečné látky pro lidské zdraví ani pro životní prostředí.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                                       

4.1 Popis první pomoci
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Všeobecné  pokyny:  Žádná  nebezpečí,  která  by  vyžadovala  speciální  pomoc.  Osobám
v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích kontaktujte lékaře.

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Postiženou kůži omyjte mýdlem s vodou. 

Kontakt s očima: Široce otevřené oči vyplachujte vodou cca 10 min.

Požití:  Vyplachujte  ústa  a  dejte  vypít  velké  množství  vody.  Osobám v bezvědomí  nikdy
nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře

Vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky
Informace není k dispozici.

4.3. Pokyny týkající se okamžitého lékařského nebo speciálního ošetření.
Informace není k dispozici.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU_______________________________

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva: pěna, prášek nebo CO2.
Nevhodná hasiva: voda

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Produkty spalování: kouř, oxid uhličitý, oxid uhelnatý.

5.3 Pokyny pro hasiče
V případě většího požáru chraňte oči, případně používejte masku.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU                                               

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku produktu do podzemí, kanalizace a odpadních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Horký produkt ochlaďte a uložte do vhodného, označeného, náhradního obalu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz. oddíl 7, 8, 13.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ                                                                        

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
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Používejte osobní ochranné prostředky. Dodržujte pravidla pro práci s chemikáliemi. Při práci
nejíst,  nepít,  nekouřit.  Po  práci  a  před  jídlem  si  umyjte  ruce  vodou  a  mýdlem.  Věnujte
pozornost elektrostatickému výboji. Chraňte před otevřeným ohněm. Při teplotách nad bodem
vzplanutí hrozí vznícení.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek 
a směsí
Skladujte  v  těsně  uzavřených  obalech  a  na  dobře  větraném místě.  Chránit  před  přímým
slunečním zářením, tepelnými zdroji a silnými oxidačními činidly. Skladujte při okolní teplotě.
Obaly skladujte odděleně od potravin. Doporučený materiál: ocel, polyethylen.
Opatření proti explozi a ohni: Vyvarujte se kontaktu s oxidačními činidly.

7.3 Specifické konečné použití / specifická konečná použití
Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY                    

8.1 Kontrolní parametry
Jiné údaje o limitních hodnotách
Není uveden expoziční limit.

8.2 Omezování expozice
Technická a hygienická opatření
Uchovávejte  odděleně  od  potravin,  nápojů  a  krmiv.  Kontaminovaný  oděv  ihned  svlékněte.
Dodržujte pravidla pro práci s chemikáliemi.

Ochrana dýchacích cest: V případě vytváření olejové mlhy.

Ochrana rukou: Používejte rukavice v případě dlouhodobého kontaktu.

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle v případě dlouhodobého kontaktu. 

Ochrana kůže: V případě práce s horkým produktem, oblékněte ochranný oděv.

Omezování expozice životního prostředí
Informace není k dispozici.
 

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI                                                        

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství: pevné
Barva: žlutá
Pach: charakteristický
pH: informace není k dispozici
Teplota varu: informace není k dispozici
Bod tání: 61–66 °C. 
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Teplota vzplanutí: <200 °C
Hořlavost: informace není k dispozici
Výbušnost: informace není k dispozici
Teplota vznícení: informace není k dispozici
Oxidační vlastnosti: informace není k dispozici
Tlak par: informace není k dispozici
Hustota: informace není k dispozici
Rozpustnost ve vodě: informace není k dispozici
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient: informace není k dispozici
Dynamická viskozita: 20 mPa·s
Relativní hustota par: informace není k dispozici
Relativní rychlost odpařování: informace není k dispozici

9.2 Další informace
informace není k dispozici

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA                                                                            

10.1 Reaktivita: Informace není k dispozici.

10.2 Chemická stabilita: Informace není k dispozici.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Informace není k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Informace není k dispozici.

10.5. Neslučitelné materiály: Zabraňte kontaktu s oxidačními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Při normálních skladovacích podmínkách nevznikají. 

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                   

11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
LD50, potkan, orálně: 15000 mg/kg

Dráždivost a žíravost
Nedráždivý

Senzibilizace
Informace není k dispozici.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                         

12.1 Toxicita: Informace není k dispozici.

4

Terasová 18, 616 00 Brno, Tel.: 511 146 588, 776 300 380
e-mail: info@fichema.com, www.fichema.cz, IČ: 01541676



BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 

(ES) č. 1272/2008, (ES) č. 453/2010
Datum poslední revize: 24.8.2018

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Včelí vosk žlutý

12.2 Persistence a rozložitelnost: Informace není k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál: Informace není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě: Informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Informace není k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Produkt není nebezpečný pro vody.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ                                                                  

Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:
Pokud  se  výrobek  stane  odpadem,  označit  jej,  zařadit  dle  příslušného  předpisu  a  včetně
identifikačního listu odpadu předat firmě, která má oprávnění k likvidaci odpadů podle zákona
o odpadech. Zcela vyprázdněné i nevyprázdněné obaly uložit do označených nádob pro sběr
odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstraněné osobě k odpadu.
 

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU                                                                     

14.1 UN číslo: neaplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neaplikovatelné

14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné

14.4 Obalová skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neaplikovatelné

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH_________________________________ 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní 
předpisy pro látky nebo směsi
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek; v platném znění
Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí; v platném znění
Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES

Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon)
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OCHRANA OSOB:
> Zákoník práce
> Zákon o ochraně veřejného zdraví
>  Vyhláška,  kterou  se  stanoví  hygienické  limity  chemických,  fyzikálních  a  biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
> Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací  do kategorií,  limitní  hodnoty
ukazatelů  biologických  expozičních  testů,  podmínky  odběru  biologického  materiálu  pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
> Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
>  Zákon  o  prevenci  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými
látkami a chemickými přípravky

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
> Zákon o ochraně ovzduší
> Zákon o odpadech
> Zákon o vodách

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
V současnosti nemáme informace od našeho dodavatele.  

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE                                                                                     

Změny oproti předchozí verzi
Použité zkratky
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EC50: efektivní koncentrace, 50%
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek
ES, EHS: Evropské společenství
NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC: odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
vPvB: velmi persistentní, velmi se bioakumulující

Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí, popisují produkt s ohledem na
bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty. 

Příjemce musí na vlastní odpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy.
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