Karta bezpečnostných údajov
Podľa § 27 ods.7 zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Výrobok:

KVADROCHEM ŠKÁROVACÍ AKRYL

Dátum vydania: 10/02/2002

Dátum revízie:

Strana č. 1

1. Identifikácia prípravku a výrobcu:
1.1 VÝROBOK
Obchodný názov :
DOVOZCA

Tel.
Fax.

KVADROCHEM škárovací akryl
Šľahaný akrylátový tmel
KVADROCHEM s.r.o.
Technická 5
821 01 Bratislava
+421 43636272
+421 43422443

1.3 NÚDZOVÉ ČÍSLO
Núzové telefónne číslo

tel.02/54774166, fax 02/54774605, Toxikologické informačné centrum

2. Zloženie a informácie o výrobku:
Výrobok nie je považovaný za nebezpečný, obsahuje len niektoré nebezpečné zložky:

Nebezpečné látky:

Číslo
CAS/EINECS/
EC index

1,2 Benzisotyazol -3/2H- 002634-33-5/
jeden
220-120-9/613088-00-6 /
Metylizotiazolinon

Hydroxid sodný

002682-20-4/
220-239-6/––

Obsah (s. %)

Symbol

R-vety

Menej ako
0.01%

Xn, N

20/22-4143-50

Menej ako 0.01
%

CN

20/22-3443-50

C

35

001310-73-2/ Menej ako 0.5%
215-185-5/011002-00-6

3. Údaje o nebezpečnosti výrobku:
Hlavné riziko ohrozenia:
pri kontakte s očami
Možné nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní prípravku:
- pri nadýchnutí
Za podmienok štandartného použitia žiadne závažné riziko
- pri zasiahnutí kože:
Za podmienok štandartného použitia žiadne závažné riziko
- pri zasiahnutí očí:
Pri priamom kontakte je možné mierne podráždenie
- pri požití:
Za podmienok štandartného použitia žiadne závažné riziko

S-vety
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4. Pokyny pre prvú pomoc:
Všeobecné pokyny:
4.1 Pri nadýchaní:
4.2 Pri zasiahnutí kože :
4.3 Pri zasiahnutí očí:
4.4 Pri požití:

Ak sa prejavia zdravotné potiaže alebo v prípade pochybností vyhľadajte
lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.
Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.
Umyte dôkladne veľkým množstvom vody a mydla.
Vyplachujte okamžite veľkým množstvom vody . Vyhľadajte lekársku
pomoc ak podráždenie pretrváva
Vypláchnite ústa

5. Opatrenia pre hasenie :
Trieda horľavosti:
Vhodné hasivo:

nehorľavý
je možné použiť všetky hasiace prostriedky

6. Opatrenia v prípade náhodného úniku:
6.1 Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb: Vybavte čistiacu čatu zodpovedajúcimi čistiacimi
prostriedkami . V prípade potreby použite dýchací prístroj
6.2 Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia:
- pri znečistení:
zbytky zamiesť a uložiť do zodpovedajúceho sudu na odpad

7. Pokyny pre používanie a skladovanie.
7.1 Pokyny pre používanie:

vyvarujte sa každému nevyhnutnému kontaktu s pokožkou

7.2 Pokyny pre skladovanie: skladujte na suchom a dobre vetranom mieste
7.3 Manipulácia:
umyte si ruky a zasiahnuté miesta s mydlom a vodou pred jedením pitím,
fajčením alebo pred odchodom z prácoviska
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8. Expozícia/osobná ochrana:
Osobná ochrana:
Ochrana dýchacieho ústrojenstva:

Žiadné zvláštne prostriedky nie sú vyžadované za podmienok
štandartného použitia a primeraného vetrania.

Ochrana rúk:

V prípade opakovaného alebo dlhotrvajúceho kontaktu s výrobkom
ochranné rukavice

Ochrana kože:

Pri bežnom použití nie je špeciálne určené

Ochrana očí:

Ochranné okuliare

Iné:

Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:
Vzhľad:
- Fyzikálny stav:
- Farba:
Zápach:
Rozpustnosť:
- vo vode:

pasta
rôzna
charakteristický
nerozpustný po vytvrdnutí

10. Stabilita a reaktivita:
Nebezpečenstvo rozkladu výrobku :
Nebezpečné vlastnosti výrobku:

žiadne, za podmienok štandartného použitia
žiadne, za podmienok štandartného použitia

11. Toxikologické informácie:
Všeobecné:

nepredstavujú žiadne nebezpečie pre človeka a životné prostredie.

Akútna toxicita :

potkan oralne LD50 / mg/kg / - nezistené

12. Ekologické informácie:
Vplyv na vodné prostredie:

LC50-96 hodin – ryba / mg/kg / - nezistené

13. Informácie o zneškodňovaní:
Likvidácia:

Likvidovať podľa zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z.
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14. Informácie pre prepravu:
Všeobecné informácie:

neklasifikované

15. Regulačné informácie :
Symbol/y/:
R –vety
S- vety

žiadne
žiadne
žiadne

16. Dalšie informácie:
Znenie R viet použitých v texte :

R20/22 - Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
R34 - Spôsobuje popáleniny/poleptanie
R35 - Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie
R 41 - Riziko vážneho poškodenia očí
R43 - Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R50 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

Táto karta bezpečnostných údajov by mala byť použitá s technickým listom. Nenahrazuje ho. Informácie tu
uvedené sú založené na našej znalosti produktu v dobe publikácie a sú podané v dobrej viere.
Užívateľ je upozornený na možné nebezpečie plynúce z použitia produktu k iným účelom, než ku ktorým je
určený. Tieto informácie nie sú vyčerpávajúce. To nezbavuje užívateľa od nutnosti uistiť sa, že neexistujú
ešte iné zákonné predpisy, než boli spomenuté, majúce vzťah k použitiu a skladovaniu produktu.
Konec dokumentu.

