
                                          TECHNICKÝ LIST  
 
Názov, označenie: Benzín technický  
   Benzín technický 
 
Popis:   hydrogenované uhľovodíky C6 – C11 
 
Použitie: 

- v priemysle farieb, lakov 
- vo výrobe rozpúšťadiel, riedidiel 
- v priemysle strojárskom a chemickom 
- v gumárenskom priemysle, garbiarňach, práčovniach 
- vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, na umývanie a odmasťovanie 

 
Fyzikálna a technická charakteristika: 
Technické údaje: 
Parametre Jednotky Požadovaný obsah Typické hodnoty 
Vzhľad  Kvapalina Vyhovuje 
Hustota pri 15 °C, max kg/m3 780 725 
Obsah síry, max %(m/m) 0,003 <0,0003 
Obsah benzénu max %(m/m) 0,01 <0,0005 
Obsah zostatkových aromátov %(m/m) 0,3 <0,005 
Začiatok destilácie °C 70 83 
98 % (v/v) predestiluje, max °C 120 119 
Odparok %(v/v) 2 1,3 
Obsah nenasýtených uhľovodíkov %(v/v) 0,1 0,1 
 
Záruka a skladovanie: 
Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 až +25 °C v pôvodných dobre 
uzatvorených obaloch. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu. 
Skladovacie priestory musia zodpovedať bezpečnostným predpisom pre skladovanie horľavín 
I. triedy nebezpečnosti. 
 
Doprava 
Benzín technický je zaradený medzi nebezpečné látky a podlieha predpisom ADR/RID 
Benzín sa prepravuje v obaloch naplnených najviac do 90% objemu. Na prepravu platia 
predpisy ADR/RID o medzinárodnej cestnej a železničnej preprave nebezpečných vecí. 
Cestná / železničná preprava (ADR/RID) 
Číslo UN:    1268 
Názov pre zásielku:   produkty ropné , I.N.O. 
Identifikačné číslo nebezpečnosti látky: 33 
Klasifikačný kód:    F1 
Trieda:      3 
Obalová skupina:    II 
Bezpečnostné značky:   3 
Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno 
 



Spôsob likvidácie odpadu: 
Je uvedený v bezpečnostnom liste. 
Osoby, ktoré s produktom zaobchádzajú musia byť preukázateľne oboznámení s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia, taktiež musia 
byť oboznámení so zásadami prvej pomoci. 
 
Údaje o výrobcovi a dovozcovi – distribútorovi: 
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. 
Považské Podhradie 348 
017 04 Považská Bystrica 
Slovensko 
Tel: +421/42/4328710 
Fax: +421/42/4328710 
skspektrum@skspektrum.sk 
 
Upozornenie: 
Tieto informácie a uvedené odporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov , pozorovaní 
alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach.  
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných materiáloch bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 


