
Zippo Butane 100 ml

INHALT/CONT.: 100ml

CZ
Složení: Index: 649-203-00-1 
CAS: 68476-86-8 Ropné plyny, zkapalněné, 
slazené
Použití: Náplň do zapalovačů.
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H220 Extrémně hořlavý plyn. H280 
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může 
vybuchnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte 
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. P377 Požár unikajícího plynu: 
Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 
P381 V případě úniku odstraňte všechny 
zdroje zapálení. P410+P403 Chraňte před 
slunečním zářením. Skladujte na dobře 
větraném místě. P501 Odstraňte obal 
odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
NÁVOD K POUŽITÍ: 1. Zapalovače plňte 
pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte 
zapalovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte 
zapalovač do prostoru. 4. Kovovým hrotem 
vypusťte z nádržky zapalovače veškerý zbytek 
plynu. 5. Na ventil zapalovače přiložte 
základní plnící jehlu tlakové nádoby s plynem, 
pakliže je vhodná k plnění vašeho 
zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný 
nástavec a navlečte na plnící jehlu tlakové 
nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po plnění 
čekejte 30 – 40 sekund před dalším použitím 
zapalovače. 
PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC: • 
všeobecné pokyny: při manipulaci se 
vyvarovat styku kapalného přípravku s tkáněmi 
a nechráněnou pokožkou, nebezpečí vzniku 
omrzlin; • při nadýchání: přemístit 
postiženého na čerstvý vzduch, přivolejte 
rychlou lékařskou pomoc na čísle 112 či 155; 
• při styku s kůží: při známkách omrznutí 
oplachovat vlažnou vodou, opatrně odstranit 
oděv, překrýt sterilním obvazem, vyhledat 
lékařské ošetření; • při zasažení očí: vyjměte 
kontaktní čočky, pokud jsou použity, 
vyplachovat po více než 10 min. proudící 
vodou a vyhledat odborné lékařské ošetření. 
Lékaři poskytněte údaje z etikety.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, 
Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 
224 919 293 nebo 224 915 402, Informace 
pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí 
a zvířat

SK
Zloženie: Index: 649-203-00-1 
CAS: 68476-86-8 Ropné plyny, skvapalnené, 
odsírené
Použitie: Náplň do zapaľovačov.
Výstražné upozornenia: H220 
Mimoriadne horľavý plyn. H280 Obsahuje 
plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
Bezpečnostné upozornenia: P102 
Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. P377 Požiar 
unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik 
nemožno bezpečne zastaviť. P381 V prípade 
úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia. 
P410+P403 Chráňte pred slnečným 
žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. P501 Zneškodnite nádobu 
odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.
NÁVOD NA POUŽITIE: 1. Zapaľovač plňte 
iba plynom na to určeným. 2. Zapaľovač držte 
dnom hore. 3. Odkloňte zapaľovač smerom 
od seba! 4. Kovovým hrotom vypustite 
z nádržky zapaľovača zvyšok plynu. 5. Na 
ventil zapaľovača priložte základnú plniacu 
ihlu tlakové nádoby s plynom, ak je vhodná 
k plneniu vášho zapaľovača. 6. V prípade, že 
sa nehodí, vyberte vhodný nástavec a nasaďte 
na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát 
stlačte. 8. Po plnení čakajte 30 – 40 sekund 
pred ďalším použitím zapaľovača.
PREDLEKÁRSKA PRVÁ POMOC: • 
Všeobecné pokyny: Môže spôsobiť kryogénne 
popáleniny pri kontakte s pokožkou. • 
Vdychovanie: Postihnutého vyviesť na čerstvý 
vzduch. Zabezpečiť okamžitú lekársku pomoc. 
• Pokožka: Ak sa prejavia známky omrznutia, 
zohriať postihnuté miesto v teplej vode. 
Kontaminovaný odev čo najskôr vyzliecť. 
Kontaktovať lekára. • Oči: Vybrať kontaktné 
šošovky z oka, ak sú použité. Vyplachovať 
viac ako 10 min. čistou vodou. Vyhľadať 
odborného lekára.
Telefonné číslo pre naliehavé situácie: 
NÁRODNÉ   TOXIKOLOGICKÉ   
INFORMAČNÉ   CENTRUM, Univerzitná 
nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 
Bratislava, Tel.: nepřetržitě 
+421 2 5477 4166, 24-hodinová 
konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

CZ - Použití: Náplň do zapalovačů.
Složení: Uhlovodíky C3-4; (Index: 
649-199-00-1; CAS: 68476-40-4)
>=30% alifatické uhlovodíky
Standardní věty o nebezpečnosti: H220 
Extrémně hořlavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod 
tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li 
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, 
nelze-li únik bezpečně zastavit. P381 V případě úniku 
odstraňte všechny zdroje zapálení. P410+P403 
Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře 
větraném místě. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu 
s místními předpisy předáním osobě oprávněné 
k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

SK - Použitie: Náplň do zapaľovačova.
Zloženie: C3-4-uhľovodíky; (Index: 
649-199-00-1; CAS: 68476-40-4)
>=30% alifatické uhľovodíky
Výstražné upozornenia: H220 Mimoriadne 
horľavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri 
zahriatí môže vybuchnúť.
Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná 
lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, 
iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. 
Nefajčite. P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, 
pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. P381 Ak je to 
bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. 
P410+P403 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P501 
Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na zberný 
dvor do časti nebezpečného odpadu.
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NEBEZPEČÍ
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

NEBEZPEČENSTVO
Pred použitím si prečítajte etiketu.


