
Chemikálie 
pod kontrolou

Digitální organizér chemických látek a směsí
S aplikací CASEC získáte dokonalý přehled  o provozech 
a aktualizované bezpečnostní  listy u každého výrobku.

 Okamžité, jednoduché a přehledné
Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy 
a přehled pro audity kvality v životním prostředí. Přehledy pro BOZP, 
PO a EMS můžete zobrazit, sdílet nebo vytisknout jedním tlačítkem. 
CASEC umožňuje tisk etiket. Generuje karty chemických látek.

 Neomezený počet PC stanic
Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci 
jedné licence. Žádné další poplatky za další přístupy. 
Ať už na PC, tabletu nebo mobilu.

  Bezpečnostní listy 
pro všechny zaměstnance
Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny 
zaměstnance, technickým listům, pracovním postupům, 
obalovým předpisům apod.

 Více než 6.000 výrobků
Základní databáze CASEC již obsahuje bezpečnostní listy 
více než 6000 výrobků.

 Vícejazyčné řešení aplikace
Pro zahraniční společnosti automatický převod informací 
do anglického, německého,  slovenského a polského jazyka 
pro snadné reportování.

 Rozsáhlá databáze 100.000+ látek
Základní databáze CASEC obsahuje více než 100000 látek 
včetně názvů, klasifikace a zařazení do restrikčních seznamů.

 Eliminace chyb při zadávání
Eliminace chyb při zadávání informací o látkách 
a směsích (přednastavenými číselníky CAS, EINECS 
a Index. čísel, přednastavených klasifikací provázaných 
s aktuálním zněním H vět a P pokynů aj.)

  Klasifikace a tvorba bezpečnostních listů
Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační 
dokumentace s možností jejich výběru  do výpočtu automatickým 
klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro životní prostředí. 
Generování bezpečnostních listů dle Přílohy II nařízení REACH ve 
všech jazycích EU a dalších zemí.

 Nebezpečné směsi v PCN formátu
Oznamování nebezpečných směsí do PCN formátu je díky progra-
mu CASEC snadné, správné a rychlé. Program šetří mnoho času 
díky implementaci toxikologických dat k jednotlivým látkám ve 
všech jazycích EU a jejich automatickým převodem do portálu 
Agentury ECHA. Program obsahuje kontrolní validační mechanismy 
a pomocí S2S předloží do jednotlivých států EU.

 Rychlé vyhledání rizikových látek
CASEC jako jediný vám snadno a rychle vyhledá ve vašich výrob-
cích a směsích ty, které obsahují rizikové látky jako jsou např. CMR 
látky, GADSL, SVHC, P65, POPs, ED, alergeny, prekurzory drog a 
výbušnin, omezené a povolované látky dle nařízení REACH a další. 
Snadné vyhlednání SVHC látek vám usnadní plnění povinnosti 
oznamování do SCIP databáze!

Chcete si vyzkoušet 
CASEC DEMO?
Na stránkách www.casec.cz v záložce 
DEMO si můžete aplikaci CASEC 
stáhnout a nezávazně vyzkoušet.

Máte dotaz? 
Kontaktujte nás:

+420 777 331 771, 777 919 232 
E-mail: info@casec.cz

www.casec.cz
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CASEC s.r.o., Táborská 922/21, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 777 331 771, +420 777 919 232
E-mail: info@casec.cz

Ing. Radka Vokurková
jednatelka společnosti CASEC s.r.o.

„Naším primárním cílem bylo vytvořit šikovné-
ho pomocníka pro vedení evidence chemických 

látek a bezpečnostních listů. Postupem času 
se však z aplikace CASEC stal jedinečný nástroj 
pro celkovou správu chemických látek a jejich 

rizik. Funkce jako informace o rizikových látkách 
a jejich transformace do srozumitelné formy pro 

zaměstnance nenajdete v žádné jiné aplikaci. 
Přinášíme tak komplexní řešení, které ušetří 

obrovské množství času a starostí.“

Aplikace CASEC v praxi

Consulteco s.r.o.
Táborská 922
Mladá Boleslav       KARTA CHEMICKÉ SMĚSI

MÍSTO POUŽITÍ: dílna, budova X SKUPENSTVÍ: Kapalné
SLOŽENÍ:

OZNAČENÍ VÝROBKU
GHS 08
GHS 07
GHS 02

NEBEZPEČÍ GHS 09
RIZIKOVÉ VĚTY

H225
H304
H336
H411
EUH066

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
P210

P280
P501
P301/310
P403/233

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC (LINKA 355 222 962)

Nadýchání
Požití
Kontakt s kůží
Kontakt s očima

LIKVIDACE PŘÍPRAVKU A OBALU (LINKA ZÁSAHOVÁ POHOTOVOST 123456)

POKYNY PRO PŘÍPAD HAVÁRIE, NÁHODNÉHO ÚNIKU ČI POŽÁRU  (LINKA 150)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Zhotovil/podpis: Schválil/podpis: Datum vystavení:

Osoba a podpis Osoba a podpis XX.XX.XXXX

© CASEC s.r.o. 2021

TECHNICKÝ BENZÍN

Solventní nafta; Hexan; Benzen; Toluen

Nebezpečný při vdechnutí, kategorie 1
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kat.3
Hořlavé kapaliny, kategorie 2

Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Ochranné rukavice odolné louhům a kyselinám (ČSN EN 374), pracovní oděv (ČSN 
EN 340) a pracovní obuv (ČSN EN 347), při nebezpečí rozstřiku kapaliny brýle 
nebo obličejový štít (ČSN EN 166), v případě zvýšené prašnosti nebo vzniku 
výparů – respirátor (ČSN EN 14387).

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými 
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Toxikologické informační středisko: 224  91 92 93   nebo   224 91 54 02  - NONSTOP  

Zajistit dostatečné větrání prostoru, zbytky přípravku zachytit a zlikvidovat. V 
případě požáru použít práškový hasicí přístroj a přivolat hasiče.

Vyvést na čerstvý vzduch, v případě obtíží lékař.
Nevyvolávat zvracení, podat jednu až dvě sklenice vody, lékařské ošetření.
Okamžitě omýt dostatečným množstvím vody, v případě obtíží lékařské ošetření.
Okamžitě vyplachovat pod tekoucí vodou nejméně 15 minut,  vyjmout 
kontakt.čočky, v případě obtíží lékařské ošetření.

Kapalinu zasypat sorbentem nebo jiným savým materiálem, nasáklý materiál 
opatrně uložit do vhodné odpadní nádoby a likvidovat jako odpad 150202(N). 
Použitý obal likvidovat jako odpad 150110(N).

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
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