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6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro

ochranu osob:

Není nutné.

· Bezpečnostní opatření pro

ochranu životního prostředí:

Není žádoucí.

zneškodnění:

Nabrat mechanicky.

· Doporučené metody čistění a

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému

zacházení:

Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou.

ohněm a explozí:

Produkt není hořlavý.

· Upozornění k ochraně před
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací

prostory a nádoby:

Skladovat na chladném místě.

· Upozornění k hromadnému

skladování:

Není nutné.

· Další údaje k podmínkám

skladování:
· Určitá použití:

Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.
Dle kapitoly 1.: použití

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Kontrolní parametry:
Odpadá
· Další upozornění:

Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a

hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s
chemikáliemi.

· Ochrana dýchacích orgánů:

Není nutné.

· Ochrana rukou:

Není potřebné.

· Ochrana očí:

Není potřeba.

· Omezení a kontrola expozice

životního prostředí.

Zabránit rozšíření do okolí.
CZ
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
· Skupenství:
· Barva:
· Zápach (vůně):

Pevná látka
šedočerná
Bez zápachu

· Změna stavu
· Teplota (rozmezí teplot) tání:
· Teplota (rozmezí teplot) varu:

Není určeno.
Není určena.

· Bod vzplanutí:

Není relevantní.
Nedá se použít.

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka je nehořlavá.
· Nebezpečí exploze:

U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky,

kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.

· Nebezpečné produkty

rozkladu:

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
Neexistující dostatečná data.
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži:

Dráždivost není známá.

12 Ekologické informace
· Všeobecná upozornění:

Všeobecně neohrožuje vodu

13 Pokyny k likvidaci
· Doporučení:

Malá množství se mohou deponovat společně s odpady z domácnosti.

· Evropský katalog odpadů
07 02 13 Plastový odpad
CZ
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14 Informace pro přepravu
Není nebezpečný náklad ve smyslu přepravních předpisů.
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída:
· Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída:

-

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída:
-

15 Informace o předpisech
· Označení podle právních

směrnic EHS:

Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt
označovat.

· Poznávací písmeno a

označení nebezpečnosti
produktu:

-

· R-věty:

-

· S-věty:

-

· Národní předpisy:
· Stupeň ohrožení vody:

Všeobecně neohrožují vodní zdroje.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Pokyny na provádění školení osoby musí být poučeny a seznámeny s tímto bezpečnostním listem a to
jak před prvním použitím tohoto produktu tak i opakovaně.
Tento produkt smí zpracovávat pouze osoba poučená a kvalifikovaná.
· Doporučené omezení použití Jen pro odborné použití.
· Zdroje dat:
Pro předložená data jsou zdroje z literatury, či zkušební protokoly jsou k
dispozici u výrobce.
· Poradce:

Dr. Edwin Gauch
Tel. +43(0)732 6912-3454
e-mail: edwin.gauch@intumex.at

· Změny proti poslednímu

vydání:

· Tento list nahrazuje vydání z: 30-srpen-2006
· * Údaje byly oproti předešlé
·
·

verzi změněny
Ukončení bezpečnostního listu
CZ

