
 

 

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

Výrobok: BITUMENOVÝ   TMEL  
          
Dátum  vydania:  01.01.2002                                                               Dátum revízie:  1.5.2005    
 
 

                                    

°1. Identifikácia prípravku a výrobcu: 

 
1.1  VÝROBOK  
       Obchodný názov : BITUMENOVÝ tmel 
    Plastický tmel na báze asfaltu pre lepenie a tesnenie,s pri¾navos�ou aj na 
                                                    vlhké podklady,strechy,asfaltové �indle,podlahy,odkvapy, rýny,odpadové  
                                                    kanáliky.                                            . 
 
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 Èíslo EINECS Obsah (hm %) Symbol R-vety S-vety 

Dichlormetan  75-09-2 

 

     200-838-9 2,5 � 10 % Xn 40 (2-)23-
24/25-
36/37 

Benzín /ropný/, 

hydrogenaène 

odsírený, ¾ahký , 

nearomatizovaný, 

benzínová frakcia 

ne�pecifikovaná 

 

92045-53-9 295-434-2 5-10 Xn,F, N 11-38 

51/53 

65-67 

 

  
Benzínová frakcia                64742-48-9            265-150-3                10-20  Xn,F,N            11-38 
rpná,  hydrogénová                     51/53 
�a�ká, , Nízkovriaci                     65-67  
hydrogenovaný benzín  
   
3. Údaje o nebezpeènosti výrobku: 

Nepriaznivé úèinky na zdravie èloveka pri pou�ívání prípravku:  
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3.1. Xn �  zdraviu �kodlivý 
       F � vysoko hor¾avý 
       R 11- vysoko hor¾avý 
       R38 � drá�di poko�ku 
       R40 � Mo�nos� karcinogénneho úèinku 
       R67 � Pary mô�u spôsobi� ospalos� a závrat 
3.2  Najzáva�nej�ie nepriaznivé úèinky na �ivotné prostredie pri pou�ívaní látky prípravku 
       N � Nebezpeèný pre �ivotné prostredie  

                                R 51/53 � Jedovatý pre vodné organizmy , mô�e spôsobi� dlhodobé nepriaznivé úèinky vo vodnej zlo�ke 

�ivotného prostredia   
         
 
        

4. Pokyny pre prvú pomoc: 

 V�eobecné pokyny: ----  
4.1  Pri nadýchaní: Vyveïte postihnutého na èerstvý vzduch,  dýchací prístroj . zabránit 

prechladnutiu , prípadne vyh¾ada� lekársku pomoc , pri bezvedomí je nutná 

stabilizovaná poloha  
4.2  Pri zasiahnutí ko�e : Okam�ite zasiahnuté miesto umyte mydlom a  vodou . Odstráni� odev. 
4.3  Pri zasiahnutí oèí: Vyplachujte okam�ite zasiahnuté otvorené oko po dobu nieko¾kých minút 

prúdom èistej vody . Vyh¾adajte lekársku pomoc.                                                                                                                                        
4.4  Pri po�ití: Nevyvoláva� zvracanie .Okam�ite vyh¾adajte lekársku pomoc . 
4.5  Ïal�ie údaje:                        Mo�né symptómy-boles� hlavy,závra�,nevolnos�,�alúdoèné potia�e. 
 
5. Opatrenia pre hasenie : 

5.1   Vhodné hasivo:                   CO2, prá�kový hasiaci prístroj alebo vodné streky 
5.2   Nevhodné hasivo:                plný prúd vody  
5.3.  Zvlá�tne nebezpeèenstvo    V prípade po�iaru mo�nos� uvo¾nenia HCI a CO2, za urèitých podmienok 

horenia nie sú vylúèené stopy jedovatých látok, napr.SO2   
5.4   Zvlá�tne ochranné prostriedky pre hasièov: - Nezávislý dýchací prístroj 
 
6. Opatrenia v prípade náhodného úniku: 

6.1 Bezpeènostné opatrenia pre ochranu osôb:Nebezpeèenstvo poklznutia na vyliatom výrobku , zaisti� 

dostatoèné vetranie , pri úèinku pár, prachu alebo aerosolu pou�i� respirátor , 

nepou�íva� zdroje ohòa. 

6.2 Bezpeènostné opatrenia pre ochranu �ivotného prostredia:  

                                                   Zamedzi� vsakovaniu do pôdy, kanalizácie a vodných zdrojov                                    

6.3 Doporuèené metódy èistenia a zne�kodnenia:        
                                          V prípade zneèistenia mechanicky odstráni�,zbytok absorbova� na savé 
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                                           neho¾avé materiály(piesok,vapex,kremelina).Likvidova� v spalovni na to 

urèenej. 
 
 

7. Pokyny pre pou�ívanie a skladovanie 

 
7.1 Pokyny pre pou�ívanie:    Dodr�iava� be�né opatrenia platné pre manipuláciu s chemikáliami Zaisti� 

dostaoèné vetranie i pri zemi / výpary sú �a��ie ako vzduch / , neumiestòova� 

do blízkosti zdroja zapálenia, pri práci nefajèi�, zaisi� proti elektrostatickému 

náboju. 
 
7.2  Pokyny pre skladovanie: skladujte v hermeticky uzavretých obaloch , na chladnom a dobre vetranom 
mieste . 

 
8.  Expozícia/osobná ochrana: 

 
8.1 Technické opatrenia:       Pod¾a pokynov  v bode 7 .  

8.2 Kontrólne parametre(najviac prípustné koncentrácie v pracovnom ovzdu�í)       
 
CAS                    Názov látky             NPK-P priem./max.                   PEL            Faktor prepoètu na ppm 
                                                                     mg/m3                               mg/m3                0,288 
75-09-2              dichlormetánt                   500 mg/m3                          200  
 
Poznámka:NPK-najvy��ia prípustná koncentrácia, 
 
8.3              Osobné ochranné prostriedky 
8.3.1           Ochrana dýchacích orgánov:   pri nedostatoènom vetraní doporuèený respirátor 
8.3.2           Ochrana oèí:                            okuliare 
8.3.3           Ochrana rúk:                           kvalitné ochranné pracovné rukavice / z PVA alebo neoprénu/ 
8.3.4           Ochrana tela:                           ochranný pracovný odev a obuv 
  
8.4.             Ïal�ie údaje     Zamedzi� styku s poko�kou a zrakom , po práci a pred prestávkou 

   umy� ruky. Plyny, výpary aerosoly nevdychova� , poèas práce      

nejes� a nepi�, tehotné �eny sa musia bezpodmieneène vyvarova� vdýchnutiu a 

styku s poko�kou.     
 
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti: 

9.1  V�eobecné informácie:     
       Skupenstvo(pri 20°C):   pasta 
       Farba:                             èierna          
       Zápach:                          uhlovodíkový 
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  Hodnota pH:         -     
- Bod varu:                                      40°C 
- Bod tavenia:                                  neuvádza sa 
- Bod vzplanutia:      15°C  
- Bod horenia:                                 neuvádza sa 
- Teplota vznietenia:       viac ako 200°C  
- Teplota rozkladu:                          neuvádza sa    
- Nebezpeèie výbuchu       horná hranica (% obj.):  22 
                                                        dolná hranica  (% obj.):  1  
 - Samozápalnos�:                            neuvádza sa 
- Oxidaèné vlastnosti:                     neuvádza sa 
- Tenzia pary:                            menej  ako 70 hPa           
- Rozpustnos� vo vode:                   nerozpustný 
                       v tukoch:                   neuvádza sa 
- Rozde¾ovací koeficient n-oktanol/voda:  neuvádza sa 
- Viskozita dynamická pri 20 C      600 000 mPa.s  
- Hustota pár:                                  neuvádza sa 
- Rýchlos� odparovania:                 neuvádza sa 
 
10. Stabilita a reaktivita: 

10.1          Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný:                        Za normálnych podmienok stabilný 
10.2          Podmienky, ktorým je nutné sa vyvarova�:                           Nedochádza k rozkladu pri dop.pou�ití 
10.3          Látky a výrobky s ktorými výrobok nesmie prís� do styku:  Nebezpeèné reakcie  s oxidaènými 

èinidlami , so silnými kyselinami aj zásaditými látkami .  
10.4          Nebezpeèné rozkladné produkty:   .--- 
                                                                                          
11. Toxikologické informácie: 

11.1         Akútna toxicita: 
 
64742-48-9          Benzínová frakcia  / ropná/ hydrogenovaná �a�ká, nízkovriaca, hydrogenovaný benzín  
                            LD50 potkan, orálne  /mg/kg/ -  viac ako 5000 
                            LD50 derm.,králik alebo potkan/mg/kg/:� viac ako 3000 

  LC50 inhalaène.,potkan,pre aerosoly alebo èastice/mg/dm3 4hod./ : netestované 
  LC50,inhalaène,potkan,pre plyny a pary/mg/dm3 4hod./ :netestované 
  LC50,intravenózne,potkan/mg/kg/:  netestované 

75-09-2    Dichlormethan   
  LD 50 , orálne potkan /mg/kg/ - 2136 
  LD 50 , dermálne potkan alebo králik /mg/kg � nezistené  
  LC 50 , inhalaène, potkan, pre aerosoly alebo èastice � nestanovené  
  LC 50 , inhalaène , potkan, pre plyny a pary  mg/l � 4 h 88 mg/l  
  LC 50,  intravenózne,potkan/mg/kg/: netestované 

11.2          Subchronická � chronická toxicita:       nie je známa  
11.3          Drá�divos�:                                            nie je známa 
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11.4          Senzibilita:                                            nie je známa 
11.5          Karcinogenita:                                      nestanovená 
11.6          Mutagenita:                                           nestanovená 
11.7          Toxicita pre reprodukciu:                     nestanovená 
11.8          Skúsenosti s pôsobením na èloveka:    drá�divos� oèí  - �iadne drá�divé úèinky 
     drá�divos� poko�ky � drá�di poko�ku a sliznice , èastý, èi 

dlhodobý kontakt mô�e spôsobi� podrá�denie  
11.9          Skú�ky na zvieratách: neboli uskutoènené 
                                                                               
12. Ekologické informácie: 

12.1         Aktuálna toxicita pre vodné organizmy  
                LC50, 96 hod, ryby / mg/kg/ - netestované 
                EC50, 48 hodín , dafnie / mg/kg/ - netestované 
                 IC50 , 72 hodin, riasy / mg/kg/ - netestované 
12.2.        Rozlo�ite¾nos� � 
12.3.        Toxicita pre ostatné prostredie : Ohrozuje vodu , nesmie vniknú�do spodnej vody, kanalizácie a 

pod., jedovatý pre vodné organizmy  
12.4.        Dal�ie údaje : Jedovatý pre ryby 
 
 
13. Informácie o zne�kodòovaní: 

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

14. Informácie pre prepravu: 

Po zemi- ADR/RID   Trieda 3, zápalné kvapaliny 

    Kemlerovo èíslo � 33 

    Èíslo UNI � 1133 / lepidlá hor¾avé , tenzia pár pri teplote vy��ej   
ako 50 C je vy��ia  ako 110 kPa  

Po mori (IMO/IMDG):    Trieda 3 
  SN èíslo 1133 
  Skupina balenia : II 
  EMS skupina  F-E, S-D 
 Látka zneèistujúca more  - �iadna 
 Technický názov lepidlá 
/ poznámky- baliaca skupina III, keï je obsah ni��í alebo rovný 30            

Vzduchom (ICAO-IATA):   Trieda 3 
   Èíslo SN/ID 1133 

Skupina balenia : II 
Technický názov  : lepidlá            



 

 

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

Výrobok: BITUMENOVÝ   TMEL  
          
Dátum  vydania:  01.01.2002                                                               Dátum revízie:  1.5.2005    
 
 

                                    
 
 
 
15. Regulaèné informácie 

 
Symbol nebezpeèia:   F � ve¾mi hor¾avý 
 

      
 
 
     Xn � �kodlivý 
 

      
 
 
 
R - vety:                           R 11  Ve¾mi hor¾avý 
                                       R 38                 Drá�di ko�u 
    R 40  Mo�nos� karcinogénneho úèinku 
                                       R 51/53            Toxický pre vodné organizmy,mô�e vyvola� dlhodobé 
                                                                 nepriaznivé úèinky no vodnom prostredí.          
                                        R 67                 Vdychovanie pár mô�e spôsobi� ospalos� a závrat 
  
S - vety :  S 2  Uchovávajte mimo dosahu detí 
   S 16  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia  - Zákaz fajèenia  
   S 23  Nevdychujte pary 

S 36/37 Noste vhodný ochranný odev,  rukavice .    
S 46 V prípade po�itia  okam�ite vyhladajte lekársku pomoc a 

uká�te tento obal alebo oznaèenie.  
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R-vety: 11-38-40-51/53-67 
S-vety: 2-16-23-36/37-46 
Nebezpeèné látky: Benzínová frakcia/ropná/,hydrogénovaná �a�ká/ES265-150-3/. 
 

 
16. Dal�ie informácie: 

Táto karta bezpeènostných údajov by mala by� pou�itá s technickým listom. Nenahrazuje 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 ujisti� sa, �e neexistujú 

e�te iné zákonné predpisy, ne� boli spomenuté, majúce vz�ah k pou�itiu a skladovaniu produktu.  
 
Zoznam R viet uvedených v tomto dokumente 
 

- R 11  - Ve¾mi hor¾avý 
- R 38  -  Drá�di  poko�ku 
-     R 40 -   Mo�nos� karcinogénneho úèinku 
-     R 51/53 � Jedovatý pre vodné organizmy , mô�e spôsobi� dlhodobé nepriaznivé úèinky vo vodnej 

zlo�ke �ivotného prostredia   
-    R 65  �  �kodlivý , pri po�ití mô�e vyvola� po�kodenie p¾úc 
-    R 67  -   Pary mô�u  spôsobi� ospalos� a závrat  
-    S /2/  -  Uchovávajte mimo dosah detí 
-    S 23  -  Nevdychujte plyny/aerosoly 
-    24/25 -  Zamedzte styku s ko�ou a oèami 
-    36/37 -  Pou�ívajte vhodný ochranný odev a rukavice.  
Symboly uvedené v tomto  dokumente 
 
- Xn � �kodlivý 
- F   -  Ve¾mi hor¾avý  
- N  -  Nebezpeèný pre �ivotné prostredie  
-  

Koniec dokumentu. 


