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°1. Identifikácia prípravku a výrobcu: 

 
1.1  VÝROBOK  
       Obchodný názov : 1200 ° C TMEL 
    �peciálny tmel na tesnenie a tmelenie spojov krbov,pecí,dymovodov, 
                                                   kachlí,otvorených ohnísk  atï. 
 
1.2 DOVOZCA  KVADROCHEM s.r.o. 

                                                   Technická 5 

    821 04 Bratislava 

 

Tel. +421 43636272 
Fax. +421 43422443 
 

1.3 NÚDZOVÉ ÈÍSLO 
 

Núdzové telefónné èíslo           tel. 02/ 54774166, fax 02/ 54774605 Toxikologické informaèné centrum  
 

2. Zlo�enie a informácie o výrobku: 

 

Nebezpeèné látky: Èíslo CAS / ES Obsah (hm. %) Výstr.Symbol R-vety S-vety 

Kremièitan draselný 1312-76-1 

215-199-1 

<20 Xi 38-41 26-28-36/37 

      
  
 
   
3. Údaje o nebezpeènosti výrobku: 

            Najzáva�nej�ie nepriaznivé úèinky na zdravie èloveka pri pou�ívání látky/prípravku:  
3.1.      Xi  - Drá�divý  
            R 38  -  Drá�di ko�u 
            R 41  -  Nebezpeèenstvo vá�neho po�kodenia oèí                   
3.2       Najzáva�nej�ie nepriaznivé úèinky na �ivotné prostredie pøi pou�ívaní látky/prípravku: 
            Mô�e ma� nepriaznivé úèinky na vodné prostredie.   
3.3. Mo�né nesprávne pou�itie látky/prípravku: 

Ak je prípravok pou�itý k predpísanému úèelu, je nesprávne pou�itie málo pravdepodobné. 
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4. Pokyny pre prvú pomoc: 

4.1 V�eobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné potia�e alebo v prípade pochybností vyh¾adajte 

lekára a poskytnite mu informácie z tohoto bezpeènostného listu. 
4.2  Pri nadýchaní: Nie je obvyklé. Vyveïte postihnutého na èerstvý vzduch  
4.3  Pri styku s ko�ou: Odstráòte zneèistený odev a umyte dôkladne ve¾kým mno�stvom vody a 

mydla .  
4.4  Pri zasiahnutí oèí:  Vyplachujte okam�ite ve¾kým mno�stvom vody. Vyh¾adajte lekársku 

pomoc ak pretrvávajú �a�kosti..                                                                                                                                         
4.5  Pri po�ití: Nevyvoláva� zvracanie. Vyh¾ada� lekársku pomoc. 
 
5. Opatrenia pre hasenie : 

5.1   Vhodné hasiva:                 CO2, prá�kový hasiaci prístroj alebo vodné streky. 
5.2   Nevhodné hasiva:               - 
5.3   Zvlá�tne nebezpeèenstvo:  V prípade po�iaru mo�nos� uvo¾nenia CO. 
5.4   Zvlá�tne ochranné prostriedky pre hasièov:  Dýchací prístroj. 
5.5   ïal�ie údaje:                       - 
 
6. Opatrenia v prípade náhodného úniku: 

6.1  Bezpeènostné opatrenia pre ochranu osôb:  Zabráni� kontaktu s ko�ou a oèami. Pou�íva� ochranný odev 
                                                    a rukavice. 

6.2  Bezpeènostné opatrenia pre ochranu �ivotného prostredia:  

                                                   Zamedzi� vsakovaniu do pôdy, kanalizácie a vodných zdrojov                                    

6.3  Doporuèené metódy èistenia a zne�kodnenia:        
                                            Vyteèený prípravok mechanicky odstráni�,zbytok absorbova� na savé 

materiály(piesok,vapex,kremelína,piliny). Kontaminovaný absorbent musí 

by� spracovaný jako odpad pod¾a bodu è.13. 
 

7. Pokyny pre pou�ívanie a skladovanie 

 
7.1 Pokyny pre pou�ívanie:    Dodr�iava� be�né opatrenia platné pre manipuláciu s chemikáliami 
7.2  Pokyny pre skladovanie:  Skladujte v krytých skladových priestoroch, pri teplotách v rozmedzí           

                                               od +5 do +25 °C. 

 
8.  Expozícia/osobná ochrana: 

8.1     Expozièné limity:  Produkt neobsahuje �iadne relevantné mno�stvo látok, u ktorých sa                                        

musia kontrolova� hranièné hodnoty.                                        
8.2     Obmedzovanie expozície:  Pod¾a bodu è.7 
8.2.1  Obmedzovanie expozície pracovníkov:        
8.2.1.1Ochrana dýchacích orgánov:  Nie je nutná 
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8.2.1.2 Ochrana oèí:  Bezpeènostný �tít alebo okuliare.    
8.2.1.3 Ochrana rúk:  Ochranné pracovné rukavice. 
8.2.1.4 Ochrana poko�ky:  Ochranný pracovný odev. 
8.2.2    Obmedzovanie expozície �ivotného prostredia:  pod¾a bodu è.6 
8.2.3    Ïal�ie údaje:  Zabráni� vniknutiu do oèí,úst,poraneniu poko�ky, pøi práci nejes�,nepi�,nefajèi�,        
                                   zabráni� styku prípravku s potravinami a nápojmi,po práci ruky umy� mydlom a   
                                   vodou. 
 
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti: 

9.1   V�eobecné informácie: 
        - Skupenstvo (pri 20 °C): pasta 
        - Farba: �edá a� èierna 
        - Zápach: bez zápachu 
 9.2  - Hodnota pH: 12,7 
        - Teplota tavenia:               neuvádza sa 
        - Teplota varu:                   neuvádza sa 
        - Bod vzplanutia:               neuvádza sa   
        - Bod horenia:                    neuvádza sa 
        - Teplota vznietenia:          neuvádza sa  
        - Samozápalnos�:               neuvádza sa 
        - Hranica výbu�nosti:         horná hranica : neuvádza sa 
                                                   dolná hranica : neuvádza sa 
        - Oxidaèné vlastnosti:        neuvádzajú sa 
        - Tendencia pár:                 neuvádza sa  
        - Hustota:                            1,8 � 2,0g/cm3 
        - Rozpustnos�:                    neuvádza sa 
        - Rozde¾ovcí koeficient n-oktanol/voda:  neuvádza sa 
        - Viskozita( m.Pa.s.):          neuvádza sa 
        - Hustota pár:                      neuvádza sa 
        - Rýchlos� odparovania:     neuvádza sa 
9.3     Ïal�ie údaje:  Obsah celkového organického uhlíku TOC : neobsahuje organické rozpú��adlá.  
 
10. Stabilita a reaktivita: 

10.1    Podmienky,ktorým je treba zabráni�: Nie sú známe 
10.2    Materiály, ktoré nemo�no pou�íva�:  Nebezpeèné reakcie s kyselinami a amónnymi so¾ami. 
                                                                       Mô�e reagova� s hliníkom, zinkom a meïou.               
10.3    Nebezpeèné produkty rozkladu:         Vodík pri reakcii s vy��ie uvedenými kovmi.  
 
          
11. Toxikologické informácie: 

11.1    Akútna toxicita 
           - LD 50, orálne,potkan(mg/kg):  netestované          
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        -LD 50, dermálne,potkan alebo králik(mg/kg): netestované 
        -LD 50, inhalaène, potkan, pre aerosoly alebo èastice(mg/dm3 4hod.): netestované 
        -LD50, inhalaène, potkan, pre plyny a pary(mg/dm3 4hod.): netestované 
        -LD50, intravenózne,potkan(mg/kg): netestované 
11.2  Subchronická-chronická toxicita:  nie je známa   
11.3  Senzibilita:  netestované 
11.4  Karcinogenita: netestované 
11.5  Mutagenita: netestované 
11.6  Toxicita pre reprodukciu: netestované 
11.7  Skúsenosti na èloveka: prípravok mô�e spôsobi� podrá�denie ko�e a oèí. 
11.8  Skú�ka na zvieratách: viï.akútna toxicita. 
   
12. Ekologické informácie: 

12.1  Akútna toxicita pre vodné organizmy 
         LC50, 96hod., ryby(mg/dm3): netestované 
         EC50, 48hod., dafnie(mg/dm3): netestované 
         IC50, 72hod., riasy(mg/dm3): netestované 
12.2   Mobilita:  nie je známe 
12.3   Perzistencia a rozlo�ite¾nos�: nie je známe 
12.4   Bioakumulaèný potenciál: nie je známe 
12.5   Toxicita pre ostatné prostredie: prípravok mô�e ma� nepriaznivé úèinky na vodné prostredie. 
12.6   Ïal�ie údaje:- 
12.7   CHSK: Údaje nie sú k dispozícii 
12.8   BSK5 : Údaje nie sú k dispozícii 
12.9   Ïal�ie údaje: - 
 
13. Informácie o zne�kodòovaní: 

13.1   Spôsoby zne�kodòovania látky a kontaminovaného obalu:  
Likvidova� pod¾a zákona o odpadoch è.223/2001 Z.z. 

 
 

14. Informácie pre prepravu: 

14.1  Po zemi- �eleznice/cesty (RID/ADR): Bez obmedzenia. 
         Po mori (IMO/IMDG):                Bez obmedzenia. 
         Vzduchom (ICAO-IATA)               Bez obmedzenia. 
 

15. Regulaèné informácie : 

15.1  Klasifikácia látky/prípravku: 
 
 
 



 

 

Karta bezpeènostných údajov 
         Pod¾a § 27 ods.7 zákona è.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
 

Výrobok: 1200 ° C  TMEL  
          
Dátum  vydania:  01.01.2002                                                               Dátum revízie: 03.01.2007   
 
 

                                    

 

        Klasifikácia: Drá�divý 
        Výstra�ný symbol nebezpeènosti:   

 
 
 
 
 
R - vety :                   R 38                Drá�di ko�u 
                                   R 41                Nebezpeèenstvo vá�neho po�kodenia oèí 
 
S � vety :  S 2  Uchovávajte mimo dosahu detí 

S 26 Pri zasiahnutí oèí okam�itì dôkladne vypláchnite vodou a 
vyhladajte lekársku pomoc      

   S 36/37/39 Pou�ívejte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a  
                                                           ochranné okuliare alebo tvárový �tít.       

S 46 Pri po�ití okam�itì vyh¾adajte lekársku  pomoc a uká�te tento 

obal alebo oznaèenie 

       

15.2     Oznaèenie na obale:    Výstra�ný symbol nebezpeènosti:  Xi 
                                                   R - vety:   38-41 
                                                   S  - vety:   2-26-36/37/39-46 
                                                   Nebezpeèné látky:   Kremièitan draselný   

 
16. Dal�ie informácie: 

Táto karta bezpeènostných údajov by mala by� pou�itá s technickým listom. Nenahradzuje ho.Informácie tu 

uvedené sú zalo�ené na na�ej znalosti produktu v dobe publikácie a sú podané v dobrej viere. 
U�ívate¾ je upozornený na mo�né nebezpeèie plynúce z pou�itia produktu k iným úèelom, ne� ku ktorým je 

urèený. Tieto informácie nie sú vyèerpávajúce. To nezbavuje u�ívate¾a od nutnosti uisti� sa, �e neexistujú 

e�te iné zákonné predpisy, ne� boli spomenuté, majúce vz�ah k pou�itiu a skladovaniu produktu.  
 
Zoznam R a S �viet uvedených v bezpeènostnom liste: 
 
                                 R 38      Drá�di poko�ku 
                                 R 41      Nebezpeènstvo vá�neho po�kodenia oèí 
                                 S 26       Pri zasiahnutí oèí okam�ite dôkladne vypláchnu� vodou a vyh¾ada� lekársku 

pomoc. 
                                 S 28       Pri styku s ko�ou okam�ite umyte va¾kým mno�stvom�..(vhodnú kvapalinu 
                                               �pecifikuje výrobca). 
                                 S 36/37  Pou�ívajte vhodný odev a ochranné rukavice. 
                   Koniec dokumentu. 


