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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název: Tuhé alternativní palivo TAP 
Synonyma: TAP (tuhé alternativní palivo) je palivo ve shodě s ČSN EN 15359 
 
Toto tuhé alternativní palivo (dále jen paliva TAP) je vyrobeno z odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné (složení paliva – viz tabulky dále). Vstupní odpad může být specifickým odpadem 
z výroby, tuhým komunálním odpadem, průmyslovým odpadem, obchodním odpadem, odpadem ze 
staveb a demolic, čistírenský kal atd. Všeobecné se jedná o palivo vyrobené podrcením z výrobků – 
předmětů, které ukončily svou životnost a staly se odpadem. Výrobky byly jako bezpečné uváděny na 
trh, a proto se ani u paliva nepředpokládají nebezpečné vlastnosti. Jedná se o zpětný zisk látek 
z látek již registrovaných. Palivo patří do heterogenní skupiny paliv. 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Palivo TAP je paliva vznikající z odpadů, které nemají nebezpečné vlastnosti. Palivo je určeno 
k energetickému a materiálovému využití. 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Název společnosti:  Rumpold s.r.o.    Rumpold s.r.o., provozovna Mýto 
Úplná adresa:   Klimentská 52, 110 00 Praha 1  Plzeňská 600, 338 05 Mýto 
Telefonní číslo: +420 371 750 263-5 
E-mailová adresa kompetentní osoby odpovědné za bezpečnostní list: tomasek@rumpold.cz  
 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Evropské tel. Číslo 112 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2, 224 
919 293 nepřetržitá služba (non-stop) 224 915 402, 224 914 570 - 1, 224 964 234 -, 
Provozní hodiny: 224 919 293, 224 915 402 nepřetržitá služba 
Poskytované informace se omezují na: neuvádí se 
Služby se poskytují v následujícím jazyku: čeština 
 
 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

2.1.1 Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Třída nebezpečnosti: - 
Kategorie nebezpečnosti: - 
Výroky o nebezpečnosti: - 

 
Paliva nemá na základě svého původu – vznikají podrcením výrobků / předmětů s ukončenou 
životností (odpady), které jako nezávadné byly uváděny na trh, případně ze zbytků materiálů z výrob, 
žádné nebezpečné vlastnosti podle nařízení č. 1272/2008 (CLP).  
Při spalování můžou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty. 
 
2.1.2 Podle Směrnice č. 1999/45/ES 

Výstražný symbol: - 
Standardní věty označující specifickou rizikovost: - 
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení: - 
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Palivo nemá na základě svého původu – vznikají podrcením výrobků / předmětů s ukončenou 
životností (odpady), které jako nezávadné byly uváděny na trh, případně ze zbytků materiálů z výrob, 
žádné nebezpečné vlastnosti podle směrnice č. 1999/45/ES. 
Při spalování můžou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty. 
 

2.2. Prvky označení 

2.2.1 Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Výstražné symboly nebezpečnosti: - 
Signální slova: - 
Standardní věty o nebezpečnosti: - 
Pokyny pro bezpečné zacházení: - 

 
Doplňující informace 
Palivo nemá nebezpečné vlastnosti a nevyžaduje označení podle CLP.  
 
2.2.2 Podle Směrnice č. 1999/45/ES 

 
Výstražný symbol: - 
Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty): - 
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty): - 

 
Doplňující informace: 
Palivo nemá nebezpečné vlastnosti a nevyžaduje označení podle směrnice.  
 

2.3. Další nebezpečnost 

Palivo nesplňuje kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s Přílohou XIII dokumentu REACH (Nařízení 
(ES) č. 1907/2006). 
 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

nepoužije se - směs 
 

3.2. Směsi 

Palivo v souladu s normou ČSN EN 15359. 
 

Složka  Průměrný obsah 
(hm.%) 

plasty 

PP, PE, PAN, BR, ABS, 
celulóza, EC, CA, PET, PES, 
PS, PA, PUR, PTFE, PVAC, 

PVC, polyakrylamid, polyakrylát, 
chloroprenový kaučuk, MF 

0 - 20 

textil 60 - 80 

pryž 0 - 10 

papír 0 - 20 

ostatní 0 - 10 
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Složky 
Kat.č.odpadů 

(příklady) 

Průměrný 

obsah 

autotextil 
04 02 09 

04 02 22 
60 - 80% 

sklolaminát s kartonovou 

výplní 
04 02 09 do 20% 

gumové hadice  

a gumový granulát 
19 12 04 do 10% 

skartace písemností  

20 01 01 

15 01 01 

15 01 02 

20 01 11 

do 10% 

plastové obaly pro 

potravinářství  

17 06 04 

15 01 10 

15 01 02 

17 02 03 

15 01 06 

20 01 39 

do 10% 

plastové díly pro 

automobilový průmysl, 

igelity  

17 06 04 

15 01 05 

07 02 99 

07 02 13 

do 10% 

ostatní 20 03 07 do 10% 

 
Skupiny katalogu odpadů (viz výše uvedená tabulka s příklady, další ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Katalogu odpadů ve 
shodě se Souhlasem k nakládání s odpady) 
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 
07 Odpady z organických chemických procesů 
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich 

vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 
 
Základní monomery polymerů – podrobnější informace v příloze BL – výstupy z databáze 
klasifikovaných látek (DANCE – v současné době již nedostupná a ESIS)*: 
 

Polymer Základní monomery CAS ES 
Indexové 
číslo 

PP 
polypropylen 

propylen 115-07-1 204-062-1 601-011-00-9 

PUR 
polyuretany 

Difenylmethan- 4,4´- 
diisokyanát 
polyester- a 
polyetheralkoholy 

101-68-8 
 
- 

202-966-0 
 
- 

615-005-00-9 
 
- 

PES 
polyethersulfony 

Bisfenol A 
4,4´-dichlordifenylsulfon 

80-05-7 
- 

201-245-8 
- 

604-030-00-0 
- 

PAN akrylonitril 107-13-1 203-466-5 608-003-00-4 
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Polymer Základní monomery CAS ES 
Indexové 
číslo 

polyakrylonitril 

ABS 
akrylonitril 
butadien 
styren 

107-13-1 
106-99-0 
100-42-5 

203-466-5 
203-450-8 
202-851-5 

608-003-00-4 
601-013-00-X 
601-026-00-0 

BR  
polybutadienový kaučuk 

butadien 106-99-0 203-450-8 601-013-00-X 

CA  
acetát celulózy 

celulóza 
kyselina octová 

- 
64-19-7 

265-995-8 
200-580-7 

- 
607-002-00-6 

EC  
ethylcelulóza 

celulóza 
methylchlorid 
ethylchlorid 
ethylenoxid 

- 
74-87-3 
75-00-3 
75-21-3 

265-995-8 
200-817-4 
200-830-5 
200-849-9 

- 
602-001-00-7 
602-009-00-0 
603-023-00-X 

MF 
melaminformaldehydová 
pryskyřice 

melamin 
formaldehyd 

108-78-1 
50-00-0 

- 
200-001-8 

- 
605-001-00-5 

PA 
polyamidy (PA6, PA66, 
PA11) 

6-kaprolaktam 
kyselina adipová 
hexamethylendiamin 
aminoundekanová 
kyselina 

105-60-2 
124-04-9 
124-09-4 
- 

203-313-2 
204-673-3 
204-679-6 
- 

613-069-00-2 
607-144-00-9 
612-104-00-9 
- 

PET 
polyethylentereftalát 

dimethyltereftalát 
ethylenglykol 

- 
111-46-6 

- 
203-872-2 

- 
603-140-00-6 

HDPE 
PE – polyethylen a 
vysokou hustotou ethylen 

+ α-olefiny 
74-85-1 200-815-3 601-010-00-3 

LDPE 
PE – polyethylen a 
nízkou hustotou 
PTFE teflon, 
polytetrafluorethylen 

tetrafluorethylen 116-14-3 - - 

PVAC  
polyvinylacetát 

vinylacetát 
vinylchlorid 

108-05-4 
75-01-4 

203-545-4 
200-831-0 

607-023-00-0 
602-023-00-7 

PVC 
polyvinylchlorid 

vinylchlorid 75-01-4 200-831-0 602-023-00-7 

PS 
polystyren 

styren 100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 

chloroprenový kaučuk vinylacetylen 689-97-4 - - 
polyakryláty kyselina akrylová 79-10-7 201-177-9 607-061-00-8 
polyakrylamid akrylamid 79-06-1 201-173-7 616-003-00-0 

 
* Vzhledem ke stále probíhajícím obdobím postupných registrací a doplňování databází nejsou prozatím dostupná registrační 
čísla, z tohoto důvodu bude BL postupně revidován (doplňován). 

 
Palivo obsahuje papír – jehož hlavní složka je celulóza – ES 265-995-8, která je také hlavní složkou 
další složky paliva, a to acetátu celulózy (CA), ethylcelulózy (EC), a přirodní kaučuk – polyisopren. 
 
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

Všeobecné poznámky 
Poskytovatelé první pomoci nepotřebují žádné osobní ochranné pomůcky. Pracovníci první pomoci by 
se měli vyvarovat kontaktu s hořícím palivem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě 



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

ve znění Nařízení (ES) č. 453/2010 

 
Výrobek:                                                                  Tuhé alternativní palivo TAP 
 
[Revidováno] Verze 2.0 / CZ ze dne 1.2.2014 Nahrazuje všechny předchozí verze Datum tisku: 15. května 2015 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 5 z 16 22.12.2012 

pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při vzniku 
popálenin ošetřit podle stupně popálení a zajistit rychlé lékařské ošetření. 
 
Po kontaktu s očima 
Pokud dojde ke kontaktu s jemnými podíly paliva. Nemněte si oči, abyste si mechanickým 
namáháním nepoškodili rohovku. Rozevřít víčka a mírným proudem vody důkladně vyplachovat od 
vnitřního k vnějšímu koutku oka minimálně 15 minut vodou. Při přetrvávání jakýchkoliv potíží navštivte 
očního lékaře. 
 
Po kontaktu s pokožkou 
Nejsou očekávány žádné nebezpečné projevy. Odstranit kontaminovaný oděv a obuv, zasažená 
místa důkladně omýt vodou a mýdlem a v případě jakéhokoli podráždění (pořezání, poškrábání) 
vyhledejte lékařské ošetření. 
 
Po vdechnutí 
Nejsou očekávány žádné nebezpečné projevy. Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu 
teplo, tělesný klid a nenechat ho chodit. Prachové částice paliva z hrdla a nosních dutin by měly odejít 
spontánně. Lékaře vyhledejte, pokud přetrvává nebo se později objeví podráždění nebo přetrvá-li 
nevolnost, kašel nebo jiné symptomy. 
 
Po pozření (požití) 
Nejsou očekávány žádné nebezpečné projevy. Je-li postižený při vědomí, vypláchnout ústa vodou, 
dát vypít asi půl litru vody, nesnažit se vyvolat zvracení. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledat 
lékařské ošetření. 
 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Oči: Při normálním používání nejsou známy 
 
Pokožka: Při normálním používání nejsou známy 
 
Vdechnutí: Při normálním používání nejsou známy 
 
Životní prostředí: Při normálním používání nejsou známy 
 

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Při návštěvě lékaře vezměte s sebou tento BL.  
 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Palivo jé hořlavé. Volba hasiva je podle okolí požáru. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Při hoření paliva (dřevo, papír, plasty, textil) mohou vznikat následující nebezpečné látky: 
Akrolein, benzen, styren, formaldehyd, oxidy dusíku, oxidy uhlíku, kyanovodík, akrylonitril, amoniak, 
sirovodík, fosgen, chlor, chlorovodík. 
 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Hasiči potřebují mít speciální ochranné vybavení (úplný ochranný oblek a izolační dýchací přístroj) 
vzhledem k nebezpečí vzniku nebezpečných látek při hoření. 
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodném úniku 

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

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Noste ochranné vybavení, jak je popsáno v oddíle 8, a dodržujte pokyny pro bezpečnou 
manipulaci a používání uvedené v oddíle 7. 

 
6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Nouzové postupy se nevyžadují. 
Avšak je potřeba ochrana dýchacích cest v situacích, kdy je vysoká úroveň prašnosti. 

 
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zamezte úniku do životního prostředí. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Rozsypaný materiál v suchém stavu shromážděte a použijte, není-li znečištěn nebo znehodnocen. 
 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další podrobnosti viz oddíly 8 a 13.  
 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1.  Opatření pro bezpečné zacházení 

7.1.1 Ochranná opatření 

Dodržujte doporučení uvedená v oddíle 8. 
Rozsypaný materiál v suchém stavu shromážděte a použijte, není-li znečištěn nebo 
znehodnocen. Dbejte na dostatečné větrání prostoru. Zabraňte vyschnutí a prášení. Při pracích 
na zneškodňování havárie používat všechny doporučené osobní ochranné prostředky. 
 
Opatření pro zabránění požáru 
Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření. 
 
Opatření k zabránění vzniku aerosolů a prachu 
Nezametejte. Používejte suchých metod úklidu jako úklid vysáváním nebo odsávání, které 
snižují emise prachu do ovzduší. 
 
Opatření na ochranu životního prostředí 
Žádná specifická opatření. Zabránit spláchnutí dešťovou nebo záplavovou vodou do 
kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy. 
 

7.1.2 Informace o všeobecné hygieně při práci 

Nemanipulujte s materiály ani jej neskladujte poblíž potravin a nápojů ani kuřáckých potřeb. 
V prašném prostředí noste protiprachovou masku a ochranné brýle. 
K zabránění kontaktu s pokožkou noste ochranné rukavice, vhodnou obuv a oděv. 
Při používání výrobku dobře větrejte. Zabraňte prášení. Dbejte maximální dovolené 
koncentrace (bod 8). Dodržujte bezpečnostní předpisy. Zacházejte s výrobkem podle 
technického listu výrobku. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce 
s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Používejte doporučené 
osobní ochranné prostředky a dbejte všech pokynů k vyloučení možného kontaktu látky s kůží, 
zasažení očí a možnosti nadýchání. 
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7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladujte tak, aby byl materiál chráněn před povětrnostními vlivy a aby bylo zabráněno znečištění 
nebo jinému znehodnocení. Skladujte na chladném zastřešeném dobře větraném místě s účinným 
odsáváním z dosahu zdrojů tepla a všech zdrojů vznícení. V letním období při nekontrolovaném 
vysychání nastává možnost samovznícení prachových podílů. 
 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná užití 

Nejsou známa žádná specifická konečná použití. 
 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Kontrolní parametry látek se týkají především látek vznikajících při rozkladu – např. požár. Dále jsou 
zde uvedeny expoziční limity pro monomery k polymerům (plastům), které mohou být v palivu 
obsaženy, a pro další prachy látek obsažených v palivu. Jedná se o hygienické limity v pracovním 
prostředí podle NV č. 361/2007 Sb., směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti podle Směrnice 
komise č. 2000/39/ES a na kontrolu koncentrace benzenu, styrenu a oxidu uhelnatého se vztahují 
pravidla daná vyhláškou č. 432/2003 Sb. (Předpisy vždy v platném znění) 
Nutno podotknout, že při správném zacházení s palivem se expozice nepředpokládá ani u jedné 
z dále uvedených látek. Expozice hrozí především při zahoření, požáru. 
 
Hygienické limity v pracovním prostředí (NV č. 361/2007 Sb.): 
Přípustný expoziční limit (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr 
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu 
znalostí exponován zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by 
u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní 
schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní 
ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace 
chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí 
překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů. 
Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) je taková koncentrace chemické látky, které mohou být 
zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích 
cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší 
lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky 
měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než 
hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být 
během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově 
vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu. 
PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PELc. Vdechovatelnou 
frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo 
ústy. 
 

látka 
NV č. 361/2007 Sb. Směrnice komice č. 2000/39/ES 
PEL 

(mg/m3) 
NPK-P 
(mg/m3) 

8h 
(mg/m3) 

8h  
(ppm) 

krátkodobá 
(mg/m3) 

krátkodobá 
(ppm) 

vinylchlorid 7,5P 15 - - - - 
styren 100 400 - - - - 
akrylonitril 2D,P,S 6 - - - - 
ɛ-kaprolaktam 
prach 
páry 

 
1 

10 

 
3 

40 
10 - 40 - 

difenylmethan- 
4,4´- diisokyanát 

0,05S 0,1 - - - - 
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látka 
NV č. 361/2007 Sb. Směrnice komice č. 2000/39/ES 
PEL 

(mg/m3) 
NPK-P 
(mg/m3) 

8h 
(mg/m3) 

8h  
(ppm) 

krátkodobá 
(mg/m3) 

krátkodobá 
(ppm) 

butadien 10P 20 - - - - 
bisfenol A (prach, 
aerosol) 

30D 60 - - - - 

akrolein 0,25 0,5 - - - - 
benzen 3D,P 10 - - - - 
ethylenoxid 1D,I,P 3 - - - - 
formaldehyd 0,5S,I 1 - - - - 
chlorethan 260 540     
chlormethan 100D,P 200 - - - - 
oxid dusičitý 2 3 - - - - 
oxid dusnatý 10 15 - - - - 
oxid dusný 180 360 - - - - 
oxid uhelnatý 30 150 - - - - 
oxid uhličitý 9000 45000 - - - - 
kyanovodík 3D 10 - - - - 
kyselina octová 25I 35 - - - - 
kyselina sírová 
mlha koncentrované 
kyseliny 

jako SO3 

 
0,05I 

1I 

 
- 
2 

- - - - 

amoniak 14 36 14 20 36 50 
sirovodík 10 14 - - - - 
fosgen 0,08 0,4 - - - - 
chlor 0,5 1,5 - - - - 
chlorovodík 8I 15 8 5 15 10 
P
 u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 

D 
při expozici se významně uplatňuje pronikání kůží 

S
 látka má senzibilizační účinek 

I 
dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

 
Prachy s převážně dráždivým účinkem (např. při drcení) 
 

látka 
NV č. 361/2007 Sb. 

PELC (mg/m3) 
Textilní prachy: 

bavlna 2,0 
len 2,0 
syntetická textilní vlákna 4,0 

Živočišné prachy: 
vlna 6,0 

Prach z :  
Ostatních (nesenzibilizujících a 

nekarcinogenních) dřevin 
5,0 

Jiné prachy s dráždivým účinkem: 

prach pryskyřic 5,0 
prach PVC 5,0 
prach z broušení pneumatik 3,0 
prach papíru 6,0 
prach polyethylenu 5,0 
prach polypropylenu 5,0 
prach polymerních materiálů 5,0 
prach polystyrenu 5,0 
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8.2. Omezování expozice 

8.2.1 Vhodné technické kontroly 

Opatření k omezování vzniku expozice – zabránění zahoření a požáru. Dodržování 
protipožárních opatření, správné skladování – ochrana před povětrnostními vlivy. 
 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 

Všeobecně: Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, čímž zabráníte kontaktu s pokožkou či ústy. 
Vyvarujte se přímého kontaktu s palivem. 
 
Ochrana očí a obličeje 

Kvůli zabránění kontaktu s očima noste při možné expozici prachovými podíly v palivu 
schválené brýle nebo ochranné brýle podle normy EN 166. 
 
Ochrana kůže 

Kvůli ochraně pokožky před kontaktem s palivem noste rukavice odolné vůči 
oděru, vhodnou obuv a oděv. 

 
Ochrana dýchacích cest 

Je-li osoba potenciálně vystavená hladinám prachu nebo zplodinám vyšším než jsou 
expoziční limity, používejte ochranu dýchacích cest. Ta by měla být uzpůsobena/přizpůsobena 
hladině prachu a vyhovovat příslušné normě EN (např. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) 
nebo v souladu s národními normami. 

 
Tepelné nebezpečí 
Není relevantní 

 
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 

 
Omezování expozice životního prostředí – zabraňte unikání především zplodin hoření do ovzduší. 
Zabraňte úniku materiálu do životního prostředí. Zabraňte prášení jemných podílů paliva. 

 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Tyto informace platí pro celé směsi. 
 
(a) Vzhled: Drcený pevný materiál, různobarevné barvy (dle složení). Velikost částic je dána 

požadavkem spalovacího příp. spoluspalovacího zařízení. 
(b) Zápach: Velmi slabého technického zápachu po polymerech nebo bez zápachu 
(c) Prahová hodnota zápach: Žádná pachová mez, je obecné zápachu 
(d) pH: (T = 20°C ve vodě, poměr voda-pevná látka 1:2): minimální rozpustnost, 7,44 
(e) Bod tání / bod tuhnutí: Neuvádí se 
(f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nepoužije se 
(g) Bod vzplanutí: teplota žhnutí usazeného prachu 240°C, teplota vznícení usazeného prachu 

445°C, jinak se nepoužije – není kapalný 
(h) Rychlost odpařování: Nepoužije se, neboť není kapalný. 
(i) Hořlavost (pevná, plynná látka): Hořlavý materiál – palivo – třída A 
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(j) Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Neuvádí se 
(k) Tlak páry: Nepoužije se, není kapalný 
(l) Hustota páry: Nepoužije se, není kapalný 
(m) Relativní hustota: Neuvádí se, heterogenní materiál, sypná hmotnost je dána požadavkem 

odběratele – cca 200 kg/m3 

(n) Rozpustnost(-i) ve vodě (T = 20 °C): Velmi nízká 
(o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda. Nepoužije se. 
(p) Teplota samovznícení: Nepoužije se (nejsou samozápalné / nemají vlastnost samozápalnost – ve 

skladbě nejsou obsažena žádná organokovová, organomalloidní či organofosfinová pojiva nebo 
jejich deriváty ani jiné samozápalné složky). 

(q) Teplota rozkladu: Nepoužije se, neboť není přítomen žádný organický peroxid 
(r) Viskozita: Nepoužije se, neboť nejde o kapalinu. 
(s) Výbušné vlastnosti: Nepoužije se, neboť nejde o výbušninu ani pyrotechniku, neboť látka sama o 

sobě není schopna chemickou reakcí vytvářet plyn při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí, 
aby způsobila škody svému okolí. Není schopna samovolné exotermické chemické reakce. 

(t) Oxidační vlastnosti: Nepoužije se, neboť nezpůsobuje hoření jiných materiálů 
 

9.2. Další informace 

výhřevnost 15-32 MJ/kg 
 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Není v normálním prostředí a při běžném zacházení reaktivní. 
 

10.2. Chemická stabilita 

S výjimkou tepelných procesů – spalování, požár – stabilní. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Materiál nezpůsobuje žádné nebezpečné reakce. 
 

10.4. Podmínky, jimž je třeba zabránit 

Vlhké podmínky při skladování mohou způsobit zapaření a zahoření. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 

Nejsou známy. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Při hoření paliva (dřevo, papír, plasty, textil) mohou vznikat následující nebezpečné látky: 
Akrolein, benzen, styren, formaldehyd, oxidy dusíku, oxidy uhlíku, kyanovodík, akrylonitril, amoniak, 
sirovodík, fosgen, chlor, chlorovodík. 
 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Třída 
nebezpečnosti 

Kat. Účinek 

Akutní toxicita – 
dermální 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 
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Třída 
nebezpečnosti 

Kat. Účinek 

Akutní toxicita –  
inhalační (plyny, 
páry, prach a 
mlha) 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Akutní toxicita – 
orální 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Žíravost/dráždiv
ost pro kůži 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 
Pouze při přímém styku s pokožkou může dojít k mechanickému poškození 
kůže – odření, pořezaní o ostré hrany velkých tvrdých částic – např. plast 
z lahví. 

Vážné 
poškození 
očí/podráždění 
očí 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 
Pouze prachové podíly může při vysoké koncentraci způsobit mechanické 
podráždění očí. 

Senzibilizace 
kůže 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Senzibilizace 
dýchacích cest 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Mutagenita 
v zárodečných 
buňkách 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Palivo je vyrobeno s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Karcinogenita - Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Toxicita pro 
reprodukci 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

STOT – 
jednorázová 
expozice 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

STOT – 
opakovaná 
expozice 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. 

Nebezpečnost 
při vdechnutí 

- Na základě dostupných informací a znalostí nejsou kritéria klasifikace 
splněna. Paliva jsou vyrobena s předmětů, které byly na trh uváděny jako 
bezpečné pro zdraví člověka. Nepoužije se, neboť se nepoužívá jako 
aerosol. 
Vyvarujte se vdechování prachových podílů vzhledem k možnosti 
mechanického podráždění dýchacích cest. Prachové částice paliva z hrdla a 
nosních dutin by měly odejít spontánně. 

 
Zdravotní stav zhoršený expozicí 

 
Není znám. 
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ODDÍL 12: Ekologické informace 

 
12.1. Toxicita 

Výrobek není nebezpečný pro životní prostředí. Ekotoxikologické testy ukázaly jen nízké toxické 
působení, nemá nebezpečnou vlastnost ekotoxicita.1 Neexistuje žádný předpoklad k toxicitě v 
sedimentu. 
 
Test Jedn.  
Test akutní toxicity na rybě, Poecilia reticulata, 96h, teplota 23°C±1,0°C 
96h LC 50 

ml/l 

negativní, nelze 
určit* 

Test akutní toxicity na vodním členovci Daphnia magna, 48h, teplota 20°C±1,0°C 
48h EC 50 

negativní, nelze 
určit** 

Test inhibice růstu sladkovodní chlorokokální řase, Desmodesmus subspicatus 
Chodat, 72h, teplota 23°C±2,0°C 
72h IC 50 

negativní, nelze 
určit*** 

Test inhibice růstu na semenech rostlin, hořčice bílá (Sinapis alba), 72h, teplota 
20°C±1,0°C 
72h IC 50 

negativní, nelze 
určit**** 

* Při testování nedochází ve 100% koncentraci vodného výluhu k úhynu testovacích organismů. 
** Při testování nedochází ve 100% koncentraci vodného výluhu k imobilizaci testovacích organismů. 
*** Při testování dochází ve 100% koncentraci vodného výluhu k 12,40% inhibici růstu řasy podle růstové rychlosti. Povolená hranice 30%. 
**** Při testování dochází ve 100% koncentraci vodného výluhu k 15,4% stimulaci růstu kořene. Povolená hranice 30%. 

 
12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Irelevantní, není perzistentní a rozložitelnost je zanedbatelná. 
 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Irelevantní. 
 

12.4. Mobilita v půdě 

Irelevantní. 
 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Irelevantní, paliva nesplňují kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s Přílohou XIII dokumentu REACH 
(Nařízení (ES) č. 1907/2006). 
 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Irelevantní. 
 
 

                                                
1 Ekotoxicita podle vyhl. č. 376/2001 Sb - Tuto nebezpečnou vlastnost má materiál, který představuje nebo může představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu 

nebo více složek životního prostředí. 
Jako nebezpečný se hodnotí tehdy, když jeho vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní toxicity alespoň pro jeden z testovacích organismů při určené době působení 
testovaného materiálu na testovací organismus: 
a) Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.) 
b) Daphnia magna (doba působení 48 hod.) 
c) Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus (doba působení 72 hod.)d) semeno Sinapis alba (doba působení 72 hod.) 
tyto hodnoty: LC(EC,IC)50 ≤ 10 ml.l

-1
, příp. toxický ekvivalent TU ≥ 10. 

Vysvětlivky: 
LC 50 - koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku. 
EC 50 - koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů (Daphnia magna) 
IC 50 - koncentrace, která způsobí 50procentní inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové kultury nebo 50procentní inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s 
kontrolou ve zvoleném časovém úseku. 
Hodnocení nebezpečnosti pro životní prostředí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP Zde se jedná o klasifikaci 
nebezpečnosti pro životní prostředí. Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí a chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí je zde limitována 
≤100 mg/l, této hodnoty se zdaleka nedosahuje.  
 



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

ve znění Nařízení (ES) č. 453/2010 

 
Výrobek:                                                                  Tuhé alternativní palivo TAP 
 
[Revidováno] Verze 2.0 / CZ ze dne 1.2.2014 Nahrazuje všechny předchozí verze Datum tisku: 15. května 2015 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 13 z 16 22.12.2012 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Palivo může být znovu použito, pokud není znečištěno ani nijak jinak znehodnoceno. Likvidace 
vzhledem k základní funkci – spalováním. Jedná se o ostatní (nenebezpečný) odpad. 
Katalogová čísla např. 
19 12 10 – Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), 19 12 04 Plasty a kaučuk, 19 12 11 Jiné 
odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky, 07 02 
13 Plastový odpad 
 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

Palivo není zahrnuto do mezinárodního nařízení o přepravě nebezpečného zboží (IMDG, IATA, 
ADR/RID); žádná klasifikace se nevyžaduje. 
Nejsou potřeba žádná speciální preventivní opatření krom uvedených v oddíle 8. 
 

14.1. Číslo UN 

Irelevantní 
 

14.2. Příslušný název UN pro zásilku 

Irelevantní 
 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Irelevantní 
 

14.4. Obalová skupina 

Irelevantní 
 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Irelevantní 
 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Irelevantní 
 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC 

Irelevantní 
 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi 

Palivo je směsí z již dříve registrovaných látek (zpětný zisk) podle Nařízení REACH (ES) 1907/2006  
a nepodléhá registraci. 
 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti směsi vzhledem z původu látek / materiálů, ze 
kterých palivo pouze fyzikálně mechanickými procesy (drcení / mletí) vzniká. 
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ODDÍL 16: Další informace 

16.1 Vývoj a vyznačení změn 

1.verze – vydáno 15.9.2003,  tři revize, 3.revize 15.3.2008 
2.verze – bezpečnostní list kompletně přepracován v souladu s platnou legislativou. 
[Vývoj verzí a hlavní změny v SDS vyplní výrobce/dovozce] 
 

16.2 Zkratky a akronymy (zkratková slova) 

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Evropská 
dohoda o přepravě nebezpečného zboží po silnici / železnici) 

BL = SDS Safety Data sheet (bezpečnostní list) 
CAS  Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejúplnější 

seznam chemických látek. Každá látka registrovaná v registru CAS má přiděleno registrační 
číslo CAS. Registrační číslo CAS (běžně uváděné jako číslo CAS) je široce využíváno jako 
specifické číselné označení chemické látky. 

CLP  Classification, labelling and packaging - klasifikace, označování a balení (Nařízení (ES) 
č. 1207/2008) 

EC50  Half maximal effective concentration (střední účinná koncentrace (koncentrace, která 
způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů např. Daphnia magna)) 

ECHA European Chemicals Agency (Evropská agentura pro chemické látky) 
EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropský seznam 

existujících obchodovaných chemických látek) 
IATA International Air Transport Association (Mezinárodní letecká dopravní asociace) 
IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinárodní 

dohoda o námořní přepravě nebezpečného zboží) 
LC50  Median lethal concentration (střední letální koncentrace (koncentrace, která způsobí 

úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku)) 
LD50  Median lethal dose (střední letální dávka) 
PBT  Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentní, bioakumulativní a toxické) 
PELc  Přípustný expoziční limit 
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (Nařízení (ES) č. 1907/2006) 
STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pro specifické cílové orgány), SE – jednorázová, 

RE – opakovaná expozice 
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentní, vysocebioakumulativní) 
 

16.3 Hlavní odkazy na literaturu a zdroje dat 

(1) Databáze DANCE http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/seznam-klasifikovanych-latek.html (již 

nedostupná) 
 

(2) Databáze ESIS http://esis.jrc.ec.europa.eu/  
 

(3) původní bezpečnostní list výrobce 
 

16.4 Pokyny ke školení 

Kromě programů školení o ochraně zdraví, bezpečnosti při práci a ochraně životního prostředí pro 
své pracovníky musí společnosti zajistit, aby si pracovníci přečetli tento bezpečnostní list (BL), 
pochopili jej a jeho požadavky uplatňovali. 
 

16.5 Další informace 

Viz příloha – výstupy z databází ESIS a DANCE (k nahlédnutí u výrobce) 
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16.6 Rozsah odpovědnosti 

Informace v tomto bezpečnostním listu odrážejí současné dostupné znalosti a jsou spolehlivé za 
předpokladu, že produkt se používá za předepsaných podmínek a v souladu s určenými použitími 
uvedenými na balení či v technických návodech/materiálových listech. Jakékoli jiné použití tohoto 
produktu včetně použití tohoto produktu v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem nebo s jakýmikoli 
jinými procesy je na odpovědnosti uživatele. 
Z toho vyplývá, že uživatel je odpovědný za určení vhodných bezpečnostních opatření a za 
uplatňování legislativy pokrývající jeho vlastní aktivity. 
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Příloha BL – Výstupy z databází ESIS a DANCE (k nahlédnutí u výrobce) 
 


