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Tento dokument byl přeložen a upraven s povolením z původního dokumentu publikovaného 
Center to Protect Workers‘ Rights CPWR a je dostupný na 
http://www.cpwr.com/hazpdfs/kfsolven.pdf  nebo na poštovní adrese CPWR, Suite 1000, 
8484 Georgia Ave., Silver Spring, MD 20910. Web: www.cpwr.com   
Autoři původní publikace a tohoto překladu nebudou zodpovídat za škody nebo jiné nároky a 
požadavky vzniklé použitím informací v něm obsažených. 

 
 
Rozpouštědla jsou kapaliny používané k: 

• rozpouštění maziv, olejů a nátěrových hmot, 
• ředění nebo míchání barev, nátěrových hmot, pesticidů a epoxydových pryskyřic. 

Rozpouštědla obsahují lepidla, čisticí prostředky, epoxydové pryskyřice, vytvrzovače, laky, tmely, 
nátěrové hmoty, ředidla barev a podkladové nátěrové hmoty. Rovněž se používají k čištění nářadí.  

Jako rozpouštědla se používají aceton, alkohol, epichlorhydrin, estery, benzín, glykolethery, heptan, 
hexan, ketony, methanol, dichlormethan (methylenchlorid), lakový benzín, toluen, trichlorethan, 
terpentýn a xylen.  
 

Nebezpečí 

Působení rozpouštědel můžete být vystaveni: 
• vdechováním (Při míchání lepidel nebo nátěrových hmot, při stříkání nebo natírání, protože 

rozpouštědlo se rychle vypařuje.) 
• pokožkou (Celá řada rozpouštědel se dostává do organismu člověka pokožkou. U některých 

rozpouštědel je nebezpečí jejich účinku stejné jako při vdechování.) 
• požitím (Rozpouštědla se mohou dostat do tukových tkání pokožky, nervů a mozku.)  

Celá řada rozpouštědel může hořet i za chladného počasí. 
 

Ochrana 

Velmi malá expozice rozpouštědel po dobu několik měsíců může poškodit organismus. Stejný účinek 
zanechává vyšší expozice. Velmi vysoká expozice může způsobit smrt. 

Při práci s rozpouštědly lze pocítit závrať, nekoordinovanost pohybu (podobná opilosti), nebo mohou 
způsobit bolesti hlavy, nevolnost, bolesti žaludku, kožní ekzémy, popraskání nebo krvácení pokožky. 
Rovněž mohou dráždit oči, nos a jícen. 

Některá rozpouštědla mohou způsobit oslepnutí, poškození funkce ledvin nebo jater, nebo mohou 
působit na nervový systém. Některá rozpouštědla mohou zvýšit riziko vzniku nepravidelného 
srdečního rytmu, který může člověka usmrtit. Některá rozpouštědla jsou karcinogenní. 

 
Nutno dbát na: 

• Seznámení se s informacemi na štítku obalu a s bezpečnostním listem rozpouštědla před jeho 
použitím. 

• Je-li to možné, nahradit rozpouštědlo méně nebezpečnou látkou. Při používání nátěrových 
hmot ředitelných vodou není nutno používat ředidel nebo čisticích prostředků obsahujících 
rozpouštědla. 

• Zabránění styku rozpouštědla s pokožkou. Nepoužívejte rozpouštědla k odstranění nátěrových 
hmot z rukou. Při použití rukavic nutno zkontrolovat pokyny výrobce z důvodu ujištění se, že 
používané rukavice chrání před konkrétním rozpouštědlem. Rukavice musí být použity při čištění 
štětců od olejových nátěrových hmot. 

• Před kouřením, jídlem nebo pitím nutno umýt ruce. Vyhnete se jejich možnému požití. Při 
používání rozpouštědel nekuřte, nejezte a nepijte.        

http://www.cpwr.com/hazpdfs/kfsolven.pdf


• Snažte se zabránit vdechování par rozpouštědla. Používejte co nejmenší balení. Uzavřete 
nádoby s nátěrovými hmotami, lepidly nebo odmašťovacími prostředky víčkem, pokud s nimi 
nepracujete. Odstraňte čisticí materiál obsahující rozpouštědla. Chraňte si tvář před rozpouštědly. Při 
natírání používejte válečky s dlouhou násadou.   

• Pracujte s rozpouštědly pouze ve větrané místnosti. Vyhnete se vdechování rozpouštědel. Při 
lepení obkladaček nebo stříkání nátěrových hmot v uzavřeném prostoru zajistěte odvětrávání par 
rozpouštědel. (Je nutno umístit jeden ventilátor do okna k odvodu par do venkovního prostoru a jeden 
ventilátor tak, aby vháněl čerstvý vzduch.) 

• Respirátory (čtvrtmasky i polomasky) a rukavice se používají v případě, když nejsou 
k dispozici jiné prostředky. 

− Filtrační masky chránící před prachem nezabrání působení rozpouštědel. Je nutno použít 
alespoň polomasku mající náplň  zachycující  páry organických látek. Náplně nutno měnit 
pravidelně, často jedenkrát za směnu. 

− Náplně zachycující páry organických rozpouštědel dostatečné nechrání proti parám 
rozpouštědel s karcinogenními účinky, např. methylenchlorid. Pro tato rozpouštědla se doporučuje 
použít hadicový dýchací přístroj s přívodem vzduchu.  

•  Doporučuje se zpracování programu celkové ochrany dýchání při použití respirátorů. Znamená to 
výběr a montáž respirátorů, lékařské posouzení zdravotní způsobilosti pro výkon práce s možnou 
expozicí rozpouštědel a prokazatelné poučení o správném způsobu použití ochrany dýchadel.  
Respirátory nutno správně skladovat i čistit a rovněž je nezbytné program vyhodnocovat.  

•  K zabránění vzniku požáru je potřebné čisticí materiál, který je napuštěn rozpouštědly, ukládat do 
speciálních nádob.   

• V případě pochybností je potřebné stanovené limitní hodnoty ověřit měřením akreditovanou 
laboratoří. Další informace poskytne Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu, 
tel.: 267 082 658 a také oddělení hygieny práce a oddělení toxikologie Krajských hygienických 
stanic. 
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