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    Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnost/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku  

Obchodní název:                                             STIHL 10 W - 30 

Katalogové číslo:           0781 309 1000, 0781 309 1001, 0781 309 1002, 0781 309 1003 

Ćíslo CAS:                                                           Nepoužívá se. 
Číslo ES : :                                                          Nepoužívá se. 
Registrační číslo REACH:                                  U směsí se neuvádí 
1.2 Příslušná použití látky nebo směsi:        motorový olej 
      nedoporučená použití                               nespecifikováno 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Výrobce:                                                          ANDREAS STIHL AG & Co.KG 
Adresa:                                                             Badstrasse 115,  D-71336 Waiblingen, Německo 
Telefon:                                                            Tel: +49(0)7151-26-3237,  Fax: +49(0)7151-26-8-3237 
Dodavatel na trh v ČR:                                   Andreas STIHL, spol. s r.o. 
Adresa:                                                             Chrlická 753, 664 42 Modřice 
Kontakt:                                                            Tel:   547 423 111  
Adresa/mail osoby odpovědné za BL           miroslav.kosicka@stihl.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace     Toxikologické informační středisko v Praze 
                                                                         Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 tel. 420 224919293                                                               

    Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 a jeho dodatků 
2.2 Prvky označení: 
Výstražný symbol: není    
Signální slovo: není 
H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): nejsou 
P- věty pro nakládání: nejsou 
2.3 Další nebezpečnost:  
Nejsou známy žádné účinky nebo nebezpečí. 

   Oddíl 3.  Složení / informace o složkách 

3.1 Látky: - 
3.2 Chemická charakteristika směsi: olej s přísadami 
3.3 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí:  
Neobsahuje žádné složky, které byly klasifikovány jako nebezpečné. 

Oddíl  4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis a pokyny první pomoci 
zasažení očí: proplachovat velkým množstvím vody při rozevřeném víčku, konzultovat s lékařem   
vdechnutí: zajistit přístup čerstvého vzduchu, při potížích vyhledat lékaře 
zasažení pokožky: ihned omyjte postižené místo mýdlem a  množstvím vlažné vody, znečištěný 

oděv a obuv svlečte. Pokud se objeví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. 

požití: Ústa vypláchnout množstvím vody. Nevyvolávat zvracení,  vyhledat lékaře.  
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy 

     Nejsou známy žádné významné účinky nebo nebezpečí. 
4.3 Pokyn týkající se lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčba symptomaticky. Při požití nebo vdechnutí  kontaktujte odborníky v toxikologického centra. 
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Oddíl 5.  Opatření pro hašení požáru  

5.1. Hasiva: Vhodné hasicí prostředky: Pěna,  prášek, aerosol 

 Nevhodné hasicí prostředky: proud vody 
5.2  Zvláštní nebezpečnosti vyplývající z látky nebo směsi: Tlak se při zahřátí nebo požáru zvyšuje a     

      nádoba může prasknout. Produkty rozkladu mohou obsahovat následující materiály: CO2, CO, Riziko    

      výbuchu nehrozí. 
5.3 Pokyny pro hasiče 
      V případě požáru okamžitě uzavřete prostor a evakuujte nebezpečnou oblast. Používejte dýchací      
      přístroj s celoobličejovou ochranou, který pracuje v režimu přetlaku vůle. Oděvy pro hasiče (včetně     
     přileb, ochranných bot a ochranné rukavice 

  Oddíl  6.  Opatření v případě náhodného úniku 

6.1.Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Evakuujte okolí, zamezit přístup  nechráněným  osobám. Nedotýkejte se rozlité látky.  
6.2 Opatření k ochraně životního prostředí: 

    Zabránit kontaktu se zemí, vodou, odtokem a kanalizací. pokud produkt způsobí znečištění životního     

     prostředí (kanalizační systémy, povrchové  a podzemní vody, půda ).   informujte příslušné orgány, 
    6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a při čištění:  
    Malé množství : zastavte únik.  Olej absorbujte savým suchým materiálem a dejte do nádoby na odpad.      
     Likvidujte společnosti zabývající se likvidací odpadu. 
    Velké množství: nejprve uzavřete vstupy do dešťových vpustí a kanalizací. Na zpevněné ploše zachytit     
    savým nehořlavým  materiálem (Písek, křemelina, kyselinová pojiva, univerzální pojiva, piliny.) Zbytky    
    na plochách   odstranit omytím vodou, vyčistit, zeminu odtěžit.  . 

6.4 Odkazy na jiné oddíly: Kontakt na toxikologické středisko kap. 1. Informace o bezpečném 
zacházení viz kapitola 7.Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. Informace o 
likvidaci viz oddíl 13. 

 Oddíl  7.  Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
Ochranná opatření:. Jíst, pít a kouřit je v oblastech, kde používáte přípravek, zakázáno. Umyjte si 
ruce a obličej. Znečištěný oděv a ochranné prostředky odstranit při vstupu do jídelny. Více informací 
naleznete v části 8. 

         Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Zamezit přímému  kontaktu . 
   7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí 
       Uchovávejte pouze v původním obalu. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte pouze v     
       suchých, chladných a dobře větraných prostorách. Opatrně uzavřete nádoby, které byly otevřeny, a     
       skladujte je ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených obalech. Skladovat  
       odděleně od potravin, zamezte úniku do prostředí. Doporučená skladovací teplota: 20 ° C,     
       skladovací  třída 10 

7.3 konečné specifikace 
Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Oddíl 7. Zacházení a skladování: 
Informace v této části obsahují obecné rady a instrukce. 

Oddíl  8.    Omezování expozice / osobní ochranné  prostředky 

8.1 Kontrolní parametry dle nař.vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

  Látka                             CAS-č                         PEL                                NPK-P                              

Oleje minerální (aerosol)                                   5 mg/m³                   10 mg/m³                                                                                        

8.2 Omezování expozice 



 

Bezpečnostní list 
podle Nařízení EP a Rady es č. 1907/2006 (REACH) 

Datum vydání: 1.6.2020 Verze: 4.0 

Název výrobku:            STIHL 10 W-30 

 

3 

Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření při manipulaci s chemikáliemi. Ochrana dýchacích cest 
není nutná při dobrém větrání místnosti. Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s pokožkou 
použijte ochranný krém. Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Po ukončení práce je nutno umýt ruce. 
Zabraňte kontaktu se sliznicemi a s očima. Nevkládat kapalinou nasáklé tkaniny do kapes kalhot.  
Osobní ochranné pomůcky:  

Ochrana rukou: ochranné rukavice, nepropustné a odolné chemikáliím: nitrilová pryž (> 0,35 mm). 

Ochrana očí: Doporučeno: ochranné brýle s bočními štíty 
Celková ochrana: Pracovní oděv a vhodná pracovní obuv 
Ochrana dýchacích cest: Doporučeno: kombinované filtrační zařízení, filtr typ AP - 2 

Nejsou žádné hodnoty DNELs / DMELs. Nejsou žádné hodnoty PNECs. 

 Oddíl 9.     Fyzikální a chemické vlastnosti 

 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled:                                                           kapalina 
Barva:                                                             žlutohnědá 
Zápach/vůně:                                                 po minerálním oleji 
Prahová hodnota zápachu                           není k dispozici      
pH:                                                                 není k dispozici      
Bod tání/tuhnutí:                                           <-30 ° C 
Bod varu:                                                       nestanoven 
Bod vzplanutí:                                              >210 °C   
Hořlavost:                                                       nestanovena 
Teplota samovznícení                                  není samozápalný 
Horní/dolní mez výbuchu:                            není k dispozici                         
relativní hustota:                                         nestanoveno 
Hustota při 20°C:                                        0.87  g/cm³  
Viskozita :                                                   nestanovena 
Rozpustnost ve vodě:                                nerozpustný     
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: nestanoveno 
Oxidační vlastnosti:                                   nestanoveno 
9.2. Další informace: Další informace nejsou k dispozici 

Oddíl 10 .   Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita :   Pro tento produkt nebo jeho složky neexistují žádné konkrétní údaje 
10.2 Chemická stabilita:               Výrobek je stabilní 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Při doporučeném způsobu použití žádné nebezpečné reakce 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  Chraňte před teplem, jiskrami a plameny 
10.5 Neslučitelné materiály:   Silná oxidační činidla 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  Za normálních podmínek skladování a manipulaci  žádné     
            nebezpečné produkty rozkladu.                                         

Oddíl 11.  Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita: Žádné známé významné účinky nebo nebezpečí 
Kůže: Opakovaný kontakt může vést k popraskané kůži. 
Oči: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 

Senzibilizace : Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 

Mutagenita, karcinogenita, toxicita pro reprodukci: Nejsou známy žádné účinky nebo nebezpečí  
Teratogenita:: údaje nejsou k dispozici 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice údaje nejsou k dispozici 
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Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: údaje nejsou k dispozici 
Dlouhodobá expozice: Informace není k dispozici 
Nebezpečí vdechnutí: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 
Informace o pravděpodobných cestách expozice: 
Možné akutní účinky na zdraví: 
Vdechnutí: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 
Požití: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 
Styk s kůží: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí 
Kontakt s okem: Nejsou známy žádné zvláštní účinky nebo nebezpečí. 
Příznaky související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi : žádné údaje 
Opožděné a okamžité účinky, jakož i chronické účinky po krátkém nebo dlouhodobém působení 
Nejsou známa žádná zvláštní nebezpečí 
11.2 Další informace: nejsou 

Oddíl 12.    Ekologické informace 

12.1 Toxicita: Informace není k dispozici.  
12.2 Perzistence a rozložitelnost: Neuvádí se. 
12.3 Bioakumulační potenciál:     Neuvádí se. 
12.4 Mobilita v půdě:                     Neuvádí se. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: neuvádí se 
12.6 Jiné nepříznivé účinky:  Nejsou známy žádné významné účinky nebo nebezpečí 

 Oddíl 13.    Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady        
Podle zákona č. 185/2001 Sb. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: zakázáno. Zařazení odpadu dle 
vyhl.  93/2016 Sb. (Katalog odpadů): Provádí původce odpadů na základě skutečného způsobu vzniku 
odpadu  v závislosti na specifických podmínkách použití výrobku. 
13.2 Způsoby zneškodnění obalu: 
Zařadit jako kat.č. 150102 kat. O nebo 150104 kat O, obsah zařadit jako odpad 130207*snadno biologicky 
rozložitelné stroje, převodové a mazací oleje 
13.3 Další právní předpisy o odpadech 
 Vyhl. č. 383/2001 Sb.  o podrobnostech nakládání s odpady 

Oddíl 14.    Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo 
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA  třída odpadá 
14.4 Obalová skupina 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpadá 
 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 
· Látka znečišťující moře: Ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nedá se použít. 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC Nedá se použít. 
· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad 
UN "Model Regulation": odpadá  

Oddíl 15.   Informace o předpisech 
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15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a 
balení a označování nebezpečných chemických směsí  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně 
limitů PEL a NPK (viz čl. 8). 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). 
Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení : Látky vzbuzující velmi velké obavy 
Žádná ze složek není na seznamu 
Dodatek XIV - Žádná ze složek není na seznamu. 
 (ES) č.  907/2006 (CLP) 
Příloha XVII - Neuplatňuje se. 
Látky poškozující ozonovou vrstvu (1005/2009 / EU :neuvedeno 
Předchozí informovaný souhlas (PIC, předchozí informovaný souhlas) (649/2012 / EU) 
Směrnice Seveso: Tento produkt není kontrolován podle směrnice Seveso. 
Úmluva o chemických zbraních, chemikálie ze seznamu I, II a III: neuvedeno  
Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách: neuvedeno. 
Aarhuský protokol EHK OSN o perzistentních organických sloučeninách (POP) a těžkých kovech, 
Montrealský protokol (dodatky A, B, C, E ) a Rotterdamská úmluva: neuvedeno 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:      nebylo provedeno                   

Oddíl 16.   Další informace 

Údaje o změnách a revizích   

Č. revize Verze BL Datum 

Provedené změny 

0 0 15.1.2008 Nový bezpečnostní list pro výrobek. 

1 1.0 27.1.2010 Aktualizace dle BL výrobce 

2 2.0 3.1.2013 Aktualizace dle BL výrobce 

3 3.0 21.5.2014 Přepracování  bezpečnostního listu dle znění nařízení REACH 

4 3.1. 16.2.2016 Aktualizace dle BL výrobce 

5 4.0 1.6.2020 Aktualizace BL + změna názvu 

Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 
ADR 
 
ADN 
 
IATA 
 
IMDG 
NPK-P  
PEL  
PBT  
vPvB  

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečného zboží na silnici  
Evropská dohoda o přepravě nebezpečného zboží 
vnitrozemském vodstvu  
Mezinárodní asociace vzdušné dopravy  
Mezinárodní přeprava nebezpečného zboží v námořní 
dopravě  
Nejvýše přípustná koncentrace - pracovní 
Nejvyšší přípustný expoziční limit 
Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické  
Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 

 
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 

Při vypracování bezpečnostního listu byl použit překlad originálního bezpečnostního listu výrobce ze 
země EU. Údaje se vztahují pouze k námi dodávanému výrobku a odpovídají našim současným 
znalostem a zkušenostem v době vypracování bezpečnostního listu a nemusí být vyčerpávající.Za 
zacházení odpovídá uživatel, který se musí přesvědčit, zda informace jsou vhodné a úplné pro použití.  
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné 
zacházení. H -věty(GHS): nejsou 
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Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č.. 350/2011 Sb. a Nařízení ES 1907/2006. 
Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí. Údaje jsou uváděny v dobré víře a zakládají se na stavu našich znalostí o příslušném výrobku 
k uvedenému datu. V případě použití látky nebo směsi jiným způsobem než doporučeným v tomto 
bezpečnostním listě dodavatel neodpovídá za případnou škodu. 

 

 
Konec bezpečnostního listu 


