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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ProfiTec Therm P1801 Uni-Flex

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Omítka

Žádné, používání v souladu s určením.

Nedoporučované způsoby použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Název ulice: Sandweg 15

Místo: D-55543 Bad Kreuznach

Telefon: Fax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.come-mail:

oddělení Regulatory AffairsKontaktní osoba: +49 671 870-310Telefon:

e-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 +420 

224 91 92 93 / +420 224 91 54 02

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2 Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
portlandský cementový

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Standardní věty o nebezpečnosti

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Pokyny pro bezpečné zacházení
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P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Prudce reaguje s vodou.  alkalický

Cementový produkt, u něhož byl obsah chromu (VI) snížen redukčním činidlem < 0,0002 % (ve vztahu k 

celkové hmotnosti sušiny).

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

ObsahNázevČíslo CAS

Číslo ES Indexové č. Číslo REACH

GHS klasifikace

45 - < 50 %65997-15-1 portlandský cementový

266-043-4

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

ObsahNázevČíslo CAS Číslo ES

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

65997-15-1 266-043-4 45 - < 50 %portlandský cementový

dermální:  LD50 = >2000 mg/kg

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc Postiženého vyveďte z ohrožené oblasti a uložte.

Všeobecné pokyny

V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Při vdechnutí

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Veškeré kontaminované části oděvu 

okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření.

Při styku s kůží

Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit s 

očním lékařem. Ihned vyhledat lékaře.

Při zasažení očí

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vyhledat lékaře. K dispozici nejsou žádné další relevantní informace.
Při požití

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

K dispozici nejsou žádné další relevantní informace.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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Hasební zásah přizpůsobit prostředí. Hasební zásah přizpůsobit prostředí. Produkt samotný nehoří.

Vhodná hasiva

Silný vodní proud.

Nevhodná hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

K dispozici nejsou žádné další relevantní informace.

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

5.3 Pokyny pro hasiče

Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do 

kanalizace nebo vodních zdrojů.

Další pokyny

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabránit prášení. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

Všeobecné informace

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit mechanicky. Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, 

univerzální sorbent). Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

Další informace

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabránit prášení.

Opatření pro bezpečné zacházení

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladovat dukladne uzavrené v puvodním obalu. Dbát preventivních 

bezpečnostních opatření obvyklých při zacházení s chemikáliemi.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pokyny pro skladování s jinými produkty

Obal udržovat zavřený a v suchu; chránit tak před nečistotami a vlhkostí.

Další informace o skladovacích podmínkách

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Omítka

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte prach.

Vhodné technické kontroly

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Na pracovišti nejíst, 

nepít, nekouřit, nešňupat. Zamezte styku s očima.

Hygienická opatření

Používat těsně přiléhající ochranné brýle. EN 166

Ochrana očí a obličeje

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE 

včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na 

koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou 

stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití. Vhodný materiál: nitril. Tlouštka materiálu 

>0,8 mm Čas průniku >480 min. Popřípadě obléknout rukavice z bavlny.

Ochrana rukou

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana kůže

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P2

Ochrana dýchacích orgánů

PrášekSkupenství:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Barva: šedý

bez zápachuZápach:

pH: >12

Informace o změnách fyzikálního stavu

nejsou stanovenyBod tání/bod tuhnutí:

nejsou stanovenyBod varu nebo počáteční bod varu a 

rozmezí bodu varu:

nelze použítSublimační bod:

nelze použítBod měknutí:

nelze použítBod tekutosti:

nelze použítBod vzplanutí:

Hořlavost

nelze použíttuhý/kapalný:

nelze použítplyny:

Produkt není: Výbušný.

Výbušné vlastnosti

nelze použítMeze výbušnosti - dolní:

nelze použítMeze výbušnosti - horní:

nelze použítBod samozápalu:

Teplota samovznícení

nelze použíttuhé látky:

nelze použítplyny:

Tlak par: nelze použít

Hustota: nejsou stanoveny

Sypná hmotnost: Žádné údaje k dispozici

Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

nejsou stanoveny

nejsou stanovenyRozdělovací koeficient 

n-oktanol/voda:

Kinematická viskozita: nejsou stanoveny

Výtoková doba: nejsou stanoveny

Relativní hustota páry: nejsou stanoveny

nelze použítZkouška oddělení rozpouštědla:

9.2 Další informace

žádná

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Uniklý výrobek reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku plynného vodíku. Odparený výrobek dráždí oci a 

dýchací cesty.

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NázevČíslo CAS

PramenDruhDávkaPostup expozice Metoda

65997-15-1 portlandský cementový

KrálíkLD50 >2000 

mg/kg
dermální

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Žíravost a dráždivost

Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP].

Jiné údaje ke zkouškám

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Výrobek obsahuje látky, které zpusobují lokální zmenu pH, a proto mají škodlivý úcinek na ryby a bakterie.

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné 

složky nesplňují tato kritéria.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nedovolte, aby se v nezredeném stavu nebo ve vetším množství dostal do spodních vod, vodních toku nebo 

kanalizace.

Jiné údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí se likvidovat s domovním odpadem. Likvidace podle 

úředních předpisů.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

101311 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a 

výrobků z nich; Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 

09 a 10 13 10

Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 

MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného 

komunálního obalového odpadu); Papírové a lepenkové obaly

150101

Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly 

mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4 Obalová skupina: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 

přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.14.4 Obalová skupina:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NeNEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ: 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Údaje ke směrnici 2012/18/EU 

(SEVESO III):
Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO III)

Informace o národních právních předpisech

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých 

pracovníků (94/33/ES).

Pracovní omezení:

1 - slabě ohrožující voduTřída ohrožení vod (D):

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

Datum vydání: 24.11.2022 CS
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ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a akronymy

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Postup klasifikaceKlasifikace

Skin Irrit. 2; H315 Postup při výpočtu

Eye Dam. 1; H318 Postup při výpočtu

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu 

předchozího dodavatele.)

Datum vydání: 24.11.2022 CS



 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
         5.3
         2022-11-24
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-11-24
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-11-24
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2022.2.0
         2022-11-24
      
       
         cs
      
       
         CZ
         
           CZ
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2022-11-24
       
         SDB_23038700150020_CZ_CZ-cs_.pdf
         2022-11-24
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2022-02-28
       2022-02-25
       
       2022-03-02
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         23038700150020
      
       
         ProfiTec Therm P1801 Uni-Flex
         M56J-DMPC-AUPW-0WG7
      
       
         bag / sack
         
           20
           kg
        
      
       PC-CON-4
       
       
         
           Žádné, používání v souladu s určením. 
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Omítka 
      
       
         
           Manufacturer
           
             Výrobce
          
        
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 870-0
         +49 671 870-397
         info@meffert.com
         www.meffert.com
         
           oddělení Regulatory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         Toxikologické informační středisko v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 +420 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02
      
       23038700150020
    
     
       
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Dráždí kůži.
            
             
               @
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Způsobuje vážné poškození očí.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS05
             korozivita
          
           
             DGR
             Nebezpečí
          
           
             315
             Dráždí kůži.
          
           
             318
             Způsobuje vážné poškození očí.
          
           
             101
             Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
          
           
             102
             Uchovávejte mimo dosah dětí.
          
           
             103
             Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
          
           
             280
             ...
             
               Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
               ...
            
          
           
             305
             351
             338
             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
          
           
             310
             Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
          
           
             332
             313
             Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
          
           
             362
             364
             Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
          
           
             portlandský cementový
          
        
         
      
       
         
           Prudce reaguje s vodou.
        
         
           alkalický
        
         
           
        
         
           Cementový produkt, u něhož byl obsah chromu (VI) snížen redukčním činidlem < 0,0002 % (ve vztahu k celkové hmotnosti sušiny).
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             neškodná látka WGK 1
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           55
           50
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             portlandský cementový
          
           65997-15-1
           
           266-043-4
           inorganic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Dráždí kůži.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Způsobuje vážné poškození očí.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Může způsobit podráždění dýchacích cest.
            
          
        
         
           lt
           50
           45
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   3.2
                   2.75
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Králík
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             Křemen, křemenný písek
          
           14808-60-7
           
           238-878-4
           
             01-2120770509-45-0000
          
           SiO2
           inorganic
           
             60.08
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               
                 
                   0.1
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2230
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   2.65
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 60.08
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Staub, einatembar
          
           
        
         
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Staub, alveolengängig
          
           
        
         
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
           
        
         
           
        
         
      
    
     
       
         
           Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc
        
         
           Postiženého vyveďte z ohrožené oblasti a uložte.
        
         
           V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.
        
         
           
        
         
           Zajistit přívod čerstvého vzduchu.
        
         
           Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla.
        
         
           Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
        
         
           Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
        
         
           Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit s očním lékařem.
        
         
           Ihned vyhledat lékaře.
        
         
           NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
        
         
           Ihned vyhledat lékaře.
        
         
           K dispozici nejsou žádné další relevantní informace. 
        
      
       
         
           K dispozici nejsou žádné další relevantní informace. 
        
      
       
         
           Léčba symptomů.
        
         
           Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
        
      
    
     
       
         
           Hasební zásah přizpůsobit prostředí.
        
         
           Hasební zásah přizpůsobit prostředí.
        
         
           Produkt samotný nehoří.
        
         
           Silný vodní proud.
        
      
       
         K dispozici nejsou žádné další relevantní informace. 
      
       
         Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
      
       
         Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem.
      
       
         Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.
      
    
     
       
         Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
      
       
         
           Zachytit mechanicky.
        
         
           Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
        
         
           Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.
        
      
       
         Bezpečná manipulace: viz oddíl 7
      
       
         
      
       
         Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
      
       
         
      
       
         Likvidace: viz oddíl 13
      
       
         Zabránit prášení.
      
       
         Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.
      
    
     
       
         
           Zabránit prášení.
        
         
           
             Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.
          
        
         
           Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.
        
         
           Před přestávkou a po práci umýt ruce.
        
         
           Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
        
         
           Zamezte styku s očima.
        
      
       
         
           Uchovávejte obal těsně uzavřený.
        
         
           Skladovat dukladne uzavrené v puvodním obalu. Dbát preventivních bezpečnostních opatření obvyklých při zacházení s chemikáliemi.
        
         
           Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
        
         
           Obal udržovat zavřený a v suchu; chránit tak před nečistotami a vlhkostí.
        
      
       
         
           Omítka 
        
      
    
     
       
         
           Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním.
        
         
           Nevdechujte prach.
        
      
       
         
           
             V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
          
           
             P2
          
        
         
           
             Používat těsně přiléhající ochranné brýle.
          
           
             EN 166
          
        
         
           
             Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu.
          
           
             Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti.
          
           
             Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.
          
           
             Vhodný materiál:
          
           
             nitril.
          
           
             Tlouštka  materiálu
          
           
             >0,8 mm
          
           
             Čas průniku >480 min.
          
           
             Popřípadě obléknout rukavice z bavlny.
          
        
         
           
             Používejte vhodný ochranný oděv.
          
        
      
    
     
       
         other
         
           Prášek
        
         solid
         colouring agent
         
           šedý
        
         
           bez zápachu
        
      
       
         
           
             
               gt
               12
            
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
           
             
               nelze použít
            
          
           
             
               nelze použít
            
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
           
             
               nelze použít
            
          
        
         
           
             
               nelze použít
            
          
        
         
           
             
               nelze použít
            
          
           
             
               nelze použít
            
          
        
         
           
             nelze použít
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
           
             
               Žádné údaje k dispozici
            
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
        
         
           
             nelze použít
          
        
         
           
             nelze použít
          
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nejsou stanoveny
            
          
           Flow time
        
         
           Produkt není:
        
         
           Výbušný
        
         
           .
        
      
       
         
           nejsou stanoveny
        
         
           
             nelze použít
          
        
      
       
         žádná
      
    
     
       
         Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.
      
       
         Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.
      
       
         Uniklý výrobek reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku plynného vodíku. Odparený výrobek dráždí oci a dýchací cesty.
      
       
         Žádné informace nejsou k dispozici.
      
       
         Žádné informace nejsou k dispozici.
      
       
         Žádné informace nejsou k dispozici.
      
    
     
       
         
           Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
        
      
       
         
           Dráždí kůži.
        
         
           
        
         
           Způsobuje vážné poškození očí.
        
      
       
         
           
             Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
          
        
      
       
         Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
      
       
         
           Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
        
      
       
         
           Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
        
      
       
         
           Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
        
      
       
         Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
         
           Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
        
      
       
         
           Žádné informace nejsou k dispozici.
        
      
       
         
           Výrobek obsahuje látky, které zpusobují lokální zmenu pH, a proto mají škodlivý úcinek na ryby a bakterie.
        
      
       
         
           Žádné informace nejsou k dispozici.
        
      
       
         Tato látka nesplňuje kritéria PBT/vPvB Nařízení REACH, dodatku XIII.
      
       
         
           Žádné informace nejsou k dispozici.
        
         
           Nedovolte, aby se v nezredeném stavu nebo ve vetším množství dostal do spodních vod, vodních toku nebo kanalizace.
        
      
    
     
       
         
           Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
        
         
           Nesmí se likvidovat s domovním odpadem.
        
         
           Likvidace podle úředních předpisů.
        
         
           Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
        
         
           Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.
        
         
           S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.
        
      
       
         
           
             10 13 11
             
               ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich; Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 09 a 10 13 10
            
             false
          
           
             15 01 01
             
               ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Papírové a lepenkové obaly
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.
      
       
         
           Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.
        
      
    
     
       
         
           
             Vstup 3
          
           
           
             Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES).
          
        
      
       
         false
         
           Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.
        
      
    
     
       
         315
         Dráždí kůži.
      
       
         318
         Způsobuje vážné poškození očí.
      
       
         335
         Může způsobit podráždění dýchacích cest.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         2022-02-25
      
    
  


