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Zpracování písemných pokynů pro manipulaci s CHLS formou bezpečnostní karty. 

   

 
BEZPEČNOSTNÍ 

KARTA Methylalkohol / Methanol zpracováno 1.10.2019 
revize 

 

   

 POPIS NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

 

 

 SKUPENSTVÍ BARVA ZÁPACH CLP PEL / NPK-P  

 kapalné bezbarvá alkoholový 02, 06, 08 250 / 1000 mg.m-3 
 

 POKYNY PRO BEZPEČOST A OCHRANU ZDRAVÍ   

 Věty o nebezpečnosti 
 

 

 

 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  

 H301 Toxický při požití.  

 H311 Toxický při styku s kůží.  

 H331 Toxický při vdechování.  

 H370 Způsobuje poškození orgánů.   

 Při expozici se významně uplatňuje pronikání kůží.  

 Pokyny pro bezpečné zacházení  

 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 

 

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

 P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  

 P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.  

 P307+311 PŘI expozici: Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. 
 

 Pokyny k nakládání a pro ochranu zdraví a životního prostředí ZÁKAZY  

 Skladovat v těsně uzavřených obalech, mimo silná oxidační činidla, zdroje tepla a zážehu. jíst  

 Místo pro uložení: suché, chráněné před světlem, dobře větratelné. pít  

 Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. kouřit  

 

       

 

 POKYNY PRO HASEBNÍ ZÁSAH   

 HASICÍ PROSTŘEDKY Nebezpečí vznícení za normální teploty – hořlaviny I. třídy  
 
Hořlavá látka, snadno zápalné páry. 
Při tepelném rozkladu vznikají oxidy uhlíku. 
Používejte zvláštní ochranné prostředky (např. dýchací technika, 
protichemický oděv; filtr typu A proti organickým parám a 
aerosolům).  

 

 VHODNÉ:  

 suchý prášek  

 vodní mlha, pěna  

 CO2  

 NEVHODNÉ:  

 přímý vodní proud  

 POKYNY PRO PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKOU POMOC  

 ZASAŽENÍ OČÍ důkladný výplach vlažnou vodou alespoň 15-20 minut (kontaktní čočky)  

 VDECHNUTÍ vynést postiženého na čerstvý vzduch, NENECHAT CHODIT!  

 POŽITÍ vypláchnout ústa, vypít velké množství vody, vyvolat zvracení   

 KONTAKT S KŮŽÍ 
důkladný oplach vodou alespoň 15 minut – odstranit kontaminovaný 
oděv, obuv 

 

 JINÉ toxické při vdechování, styku s kůží, po požití  

 
POZDNÍ ÚČINKY 

INFO PRO LÉKAŘE 
dávka 7-15 ml může vyvolat oslepnutí, dávka 30 ml je smrtelná    

 INFORMACE O LIKVIDACI NEHOD, ZBYTKŮ A ODPADŮ  

 Úniky pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek) a shromáždit do uzavíratelných obalů. 

 

 

 Nevdechovat výpary, zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu do místnosti.  

 Používat osobní ochranné prostředky, úklidové a sběrné prostředky.  

 Zbytky nesmí být vypouštěny do půdy, kanalizace, blízkosti vodních zdrojů.  

 Likvidaci materiálu i obalů provádět prostřednictvím specializované firmy.  

        
 


