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ást 2 

Identifikace nebezpe nosti 
2.1 Klasifikace látky nebo sm si 
2.1.1 Klasifikace podle na ízení (EU) 1272/2008 : neklasifikováno 
              Není nebezpe nou látkou nebo sm sí pole na ízení (EC) 1272/2008 
      2.1.2 Klasifikace podle sm rnic EU 67/548/EC nebo 1999/45EC : neklasifikováno 
              Táto látka není klasifikovaná jako nebezpe ná podle sm rnice 67/548/EEC. 
2.2 Prvky zna ení 
     2.2.1 Zna ení podle na ízení (EU) 1272/2008: nevztahuje se 
     2.2.2 Zna ení podle sm rnic (67/548;1999/45: není relevantní 
2.3 Jiná nebezpe nost 
      Ú inky nadm rné expozice: výpary emitované po dobu míchání mohou dráždit o i, pokožku a dýchací orgány.  
      Chronické ú inky: V n kterých p ípadech u citlivých osob m že dojít k senzibilizaci pokožky a k alergickým reakcím. 
      PBT: 
      Produkt podle dostupných informací nespl uje kritéria jako PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) v souladu 
      s p ílohou XIII na ízení . 1907/2006 v platném zn ní. 
 

 

 
ást 1 

Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 
 

1.1 Identifikátor produktu:  
Obchodní  název: Serie 551 PF 
  
1.2 Relevantní identifikované použití látky nebo sm si a použití, která se nedoporu ují: 
Použití látky/sm si: 
 
 

sítotisková barva 
 

Nedoporu ená použití: Všechna, mimo výše uvedených použití. 
  
1.3 Podrobnosti o dodavatelovi bezpe nostního listu: 
Identifikace spole nosti nebo podniku  
(distributor v R): 

AEROTERM, a.s.   
St ádal  43 
718 00, Ostrava  
(+420) 596 237 619 
info@aeroterm.cz 
 

Identifikace spole nosti nebo podniku  
(výrobce): 

Lancer Group International   
311 Saulteaux Crescent 
 Winnipeg, Manitoba, 
 Canada R3J 3C7 
 +1 (204) 889-7422 
 
 

1.4 Nouzové telefonní íslo: + 420 224 919 293 
+ 420 224 915 402 
 
 

Informace v p ípad  nouze: Toxikologické informa ní st edisko, klinika pracovního léka ství VFN a 1.LF UK 
Na Bojišti 1, Praha 2, R 
www.tis-cz.cz  
tis@vfn.cz 
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ást 3 
Složení / informace o složkách 

3.1 Látky 
     Neobsahuje žádné nebezpe né látky podle na ízení OSHA 29 CFR 1910.1200 
    Žádné látky neodpovídají kritériím uvedeným v P íloze II sekci A na ízení REACH 1907/2006 
 
3.2 Sm si 
      Složení 
          

Název látky CAS EC íslo 

Klasifikace Obsah 
(% hm.) 67/548/EHS 

nebo 
1999/45/EHS 

1278/2008 (CLP) 
Kat. 
nebezp. 

Výstr. 
upoz. 

Pikt.+ 
výstr. 
slovo 

Další 
výstr. 
upoz. 

zm ovadlo 
bez ftalátu 

166412-78-
8 

- - - - - -    30-40% 

hydrid 
vápenatý 

7789-78-8 232-189-2 F; R15 Water-
react. 1 

H260 GHS02 
Dgr 

- 15-25% 

oxid kremi itý 
amorfní 

112945-52-
5 

- - - - - - 1-5% 

PVC živice 9002-86-2 - - - - - - 30-40% 
oxid titani itý 13463-67-7 - - - - - - 5-40% 
organický 
pigment 

sm s - - - - - - 10-20% 

 
Poznámka ke složení: Tento výrobek neobsahuje žádné známé v sou asnosti uvedené nebezpe né látky ani neobsahuje žádné 
karcinogenní nebo karcinogenn  podez elé látky. 
 
Úplné zn ní H-, R- a EUH v t je uvedené v ástech  2 a 3, viz ást 16. 
 
 

 
ást 4 

Opat ení první pomoci 
Jako všeobecné pravidlo platí, že v p ípad  pochybností, nebo když p íznaky p etrvávají, vyhledejte léka skou pomoc a p edložte tento 
list nebo etiketu sm si. ZABRA TE požití osobou v bezv domí.  
 
4.1 Popis opat ení první pomoci 
 
      4.1.1 Lé ba po zasažení o í: P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou 15 minut a držte ví ka otev ená. Pokud se 

objeví z ervenání, bolest nebo zhoršení zraku, okamžit  vyhledejte léka skou pomoc. 
     4.1.2 Lé ba p i kontaktu s pokožkou: Odstra te kontaminovaný od v a pokožku d kladn  umyjte vodou a mýdlem. Pokud se objeví 

alergická reakce, vyhledejte léka skou pomoc/pé i. 
     4.1.3 Lé ba po vdechnutí: V p ípad  masivního vdechnutí p esu te postiženého na erstvý vzduch. Udržujte ho v teple a klidu. 

Pokud je postižený v bezv domí, uložte ho do stabilizované polohy. Ve všech p ípadech vyhledejte léka skou pomoc, s 
dotazem, zda je pot ebné pozorování a podp rná nemocni ní pé e.  

     4.1.4 Lé ba po požití: Postiženému nepodávejte nic oráln . V p ípad  požití malého množství, vypláchn te ústa velkým množstvím 
vody a vyhledejte léka skou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 

 
4.2 Nejd ležit jší p íznaky a ú inky, akutní i opožd né: data nejsou k dispozici 
 
4.3 Údaj o jakékoliv pot eb  okamžité léka ské pé e a zvláštního ošet ení: data nejsou k dispozici 
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ást 5 
Protipožární opat ení 

5.1 Hasicí prost edky 
      Vhodné hasicí prost edky: V p ípad  požáru použijte sn hový (CO2), práškový nebo p nový hasicí p ístroj.  
     Nevhodné hasicí prost edky: V p ípad  požáru nepoužívejte vodní trysky. 
 
5.2 Zvláštní ohrožení vyplývající z látky nebo ze sm si: Ohe asto produkuje hustý erný dým. Vystavení se produkt m rozkladu 

že byt zdraví škodlivé. Nevdechujte dým. V p ípad  požáru m že vznikat oxid uhli itý (CO2) a oxid uhelnatý (CO).  
 
5.3 Rady pro hasi e: Z d vodu toxicity plynu vznikajícího tepelným rozkladem produktu, musí být požární personál vybaven 
samostatným dýchacím p ístrojem. 
 

 
ást 6 

Opat ení p i náhodném uvoln ní 
6.1 Zvláštní bezpe nostní opat ení, ochranné vybavení a nouzové postupy 
       6.1.1 Pro pracovníky mimo pohotovost: Zabra te vdechovaní par. Zabra te kontaktu s pokožkou a o ima. V p ípad  rozlití velkého 

množství, evakuujte všechny pracovníky a umožn te zásah školených technik  s bezpe nostními za ízeními. 
        
       6.1.2 Pro personál pohotovosti: Zasáhnout mohou pouze kvalifikovaní pracovníci s vhodnými ochrannými prost edky.  
 
6.2 Bezpe nostní opat ení pro životní prost edí: Kontrolujte a zabra te rozlití a úniku neho lavým absorp ním materiálem, jako nap . 
písek, zemina, vermikulit, k emelina pro nakládání s odpady. Materiál by nem l být vypušt ný do kanalizace.  
 
6.3 Metody a materiál na zabrán ní ší ení a vy išt ní: Posbírejte materiál do isté, ádn  ozna ené nádoby na likvidaci a zbytky 
absorbujte inertním materiálem.  
 
6.4 Odkaz na jiné ásti: Pro informace o bezpe né manipulaci viz ást 7. Pro informace o osobních ochranných    
prost edcích viz ást 8. Pro informace o likvidaci viz ást 13. 
 

 
ást 7 

Manipulace a skladování 
7.1 Bezpe nostní opat ení pro bezpe nou manipulaci:  
     7.1.1 Manipulace 
             P i manipulaci s otev enou nádobou bu te opatrní. Zabra te kontaktu s o ima. Zabra te nadm rnému nebo opakovanému 

kontaktu s pokožkou. Uchovávejte v uzav ené nádob , pokud se výrobek nepoužívá.   
           Požární opat ení: Pracujte na dob e v traném míst . Zabra te p ístupu neoprávn ným osobám. 
 
     7.1.2 Hygienická opat ení: 
                  Používejte v souladu s dobrou pr myslovou hygienou a bezpe nostními p edpisy. 
                  Ihned po manipulaci a p ed p estávkou si umyjte ruce.  
                  P i používaní výrobku nejezte, nepijte ani neku te. 
                  Kontaminovaný od v vysvlékn te a p ed dalším použitím vyperte. 
 
7.2 Podmínky pro bezpe né skladování v etn  jakékoliv nekompatibility: 
    Podmínky skladování: Uchovávejte nádobu dob e uzav enou. Uchovávejte na chladném, suchém a dob e v traném míst . Chra te 

ed oxidací a ho lavými materiály. Skladujte odd len  od potravin. 
 
     Podmínky balení: Uchovávejte v originální nádob . 
 
7.3 Specifické(á) kone né(á) použití: viz ást 1.2 
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ást 8 

Kontroly expozice/osobní ochrana 
8.1 Kontrolní parametry: 
      Expozi ní limity chemických faktor  v pracovním ovzduší podle legislativy R a legislativy EÚ: 
       

zm ovadlo bez ftalátu CAS: 166412-78-8 
NPEL  hrani ní:- 

pr rný:- 
hydrid vápenatý CAS: 7789-78-8 
NPEL hrani ní:- 

pr rný:- 
oxid k emi itý amorfní CAS: 112945-52-5 
NPEL hrani ní:- 

pr rný:- 
PVC živice CAS: 9002-86-2 
NPEL hrani ní:- 

pr rný:- 
oxid titani itý CAS: 13463-67-7 
NPEL hrani ní:- 

pr rný: 5 mg.m-3 
organický pigment 
NPEL hrani ní:- 

pr rný:- 
 
      Další upozorn ní: Poznámka: NPEL ( R) – nejvyšší p ípustný expozi ní limit v R, IOELV (EU): Indicative  
      Occupational Exposure Limit in EU, K – znamená, že chemický faktor m že být lehce absorbován pokožkou, S –  
      znamená, že chemický faktor m že zp sobit senzibilizaci, R – znamená, že expozice je m ena jako respirabilní frakce aerosolu, 

BMH – biologická mezní hodnota. 
 
8.2 ízení expozice: 
      8.2.1 Technická opat ení: Místní odsávání m že být pot ebné pro ízení expozi ních limit  zne išt ní ovzduší. Zabezpe te 

mechanické odsávání v uzav ených prostorech.  
      8.2.2 Osobní ochranné prost edky:            
 

Ochrana dýchacích cest: 

 

Za normálních okolností není pot ebná. V p ípad  nedostate né ventilace, tvorby 
aerosol , p íp. p ekro ení povolených expozi ních limit  použít vhodnou dýchací masku 
s filtrem proti anorganickým parám. 
 
 
 
 

Ochrana rukou/pokožky: 

 

Ochranné rukavice (EN 374). 
Materiál rukavic: Nitrilkau uk (EN 374). 
 
 
 
 

Ochrana o í/obli eje: 

 

sn  p iléhající ochranné brýle vybavené bo ní ochranou (EN 166), nebo obli ejový 
štít). 
 
 
 
 

Jiné: Ochranný od v, p íp. bezpe nostní ochranná obuv. 
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Pr myslová hygiena: 
Vym te kontaminovaný od v. Po práci s látkou si umyjte ruce. 
Na pracovišti zabezpe te stanici na umytí o í. 
      
    8.2.3 Kontroly enviromentální expozice: Nevypoušt t do kanaliza ní sít . Po ukon ení práce obal ádn  uzav ít. Obaly ukládat 

stabiln . Zabránit p evrácení nezajišt ného obalu. Zne išt né obaly o istit od kontaminantu. 
 

 

 
ást 9 

Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
 

Vzhled:     krémová pasta 
Zápach:     jemný zápach 
pH:      7 
Bod tání:     není k dispozici 
Rychlost vypa ování:    není k dispozici 
Ho lavost:     není k dispozici 
Limit exploze:     není k dispozici 
Relativní hustota:    není k dispozici 
Koeficient rozkladu: n-oktanol/voda:  není k dispozici 
Teplota samovznícení:     není k dispozici 
Teplota rozkladu:    není k dispozici 
Výbušné vlastnosti:    není k dispozici 
Oxida ní vlastnosti:    není k dispozici 
Viskozita:     30000-300000 cps 
Rozp tí varu:    260° C 
Bod vzplanutí (uzav ená nádoba):           227° C 
Tlak páry (mm Hg p i 20° C):  <0,001 p i 38° C 
Hustota páry (vzduch=1):  žší než vzduch 

rná hmotnost (voda=1):   1 -1,5 
Rozpustnost ve vod :    nerozpustné 
 
9.2 Jiné informace:     
        Procento prchavých látek podle objemu: nevztahuje se; neobsahuje žádné prchavé organické látky. 
        Nebezpe né látky zne iš ující ovzduší: Neobsahuje žádné nebezpe né látky zne iš ující ovzduší podle US seznamu požadavk  
životního prost edí (US Environmental requirement list).  
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ást 10 

Stabilita a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita: Produkt je stabilní p i teplot  okolí. 
       Podmínky reaktivity: dlouhodobé vystavení teplotám 300° C 
10.2 Chemická stabilita: Produkt je stabilní p i skladovaní p i b žné teplot  prost edí (-40° C – 40° C). 
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí: nestanoveno 
10.4 Podmínky, kterým je t eba se vyhnout: teplo 
10.5 Nekompatibilní materiály: oxida ní inidla 
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu: oxid uhelnatý (CO), oxid uhli itý (CO2) 

 
ást 11 

Toxikologické informace 
 

11.1 Informace o toxikologických ú incích 
Pro tento produkt nejsou žádné známé publikované údaje 
 

 
ást 12 

Ekologické informace 
12.1 Toxicita 
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
 
12.2 Trvanlivost a degradovatelnost 
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
 
12.3 Bioakumula ní potenciál 
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
 
12.4 Mobilita v p  
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT: odpadá 
vPvB: odpadá 
 
12.6 Jiné nep íznivé ú inky 
Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 

 
ást 13 

Opat ení p i zneškod ování 
13.1 Metody zpracování odpadu 
        13.1.1 Likvidace produktu/obalu 
 
              Kategorie odpadu na základ  sm rnice Evropské rady o odpadech:  
                                            080313 (P íloha A – Konsolidovaný evropský katalog odpad ) 
              Klasifikace: není nebezpe ný 
 
         13.1.2 Metody likvidace odpadu: Likvidujte v souladu s p íslušnými p edpisy lenských stát  EÚ.  
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ást 14 

Informace o doprav  
 

14.1 íslo OSN(UN íslo):     
ADR, AND, IMDG, IATA                                                  

odpadá 

14.2 Správné expedi ní ozna ení OSN    
ADR, AND, IMDG, IATA                             

odpadá 

14.3 T ídy nebezpe nosti pro dopravu       
ADR, AND, IMDG, IATA                             

odpadá 

14.4 Obalová skupina     
ADR,  IMDG, IATA                                                          

odpadá 

14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí 
Látka zne iš ující mo e:        ne       

odpadá 

14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele        nepoužitelné 
 

14.7 Doprava hromadného nákladu podle p ílohy II k dohod  
MARPOL 73/78 a Kodexu IBC 

neaplikovatelné 

 
  

 

 
 

ást 15 
Regula ní informace 

 
15.1 Na ízení/právní p edpisy specifické pro látku nebo sm s v oblasti bezpe nosti, zdraví a životního prost edí 
        Klasifikace a ozna ení látky je v souladu s t mito na ízeními: 
        Na ízení REACH: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
        povolování a omezování chemických látek, v platném zn ní. 
        Na ízení CLP: Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, ozna ovaní, 
        a balení látek a sm sí, v platném zn ní. 
        Sm rnice DSD/DPD: Sm rnice 67/548/EHS a sm rnice 1999/45/ES. 
 
15.2 Hodnocení chemické bezpe nosti: nebylo provedeno 
        
  
 

 
ást 16 

Jiné informace  
Revidované kapitoly: 
        Kapitoly 1 – 16 z d vodu obsahové úpravy podle na ízení komise (EÚ) . 453/2010 a na ízení EP a Rady (ES)         
        . 1272/2008 (1. Revize, 16.02.2015) 
 
Úplné zn ní R-, H- v t: 
R15: P i kontaktu s vodou se uvol ují mimo ádn  ho lavé plyny 
 
H260: P i kontaktu s vodou uvol uje ho lavé plyny, které se mohou spontánn  zapálit. 
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Zkratky a akronymy: 
CLP 
 
Dgr 

klasifikace a ozna ování látek; na ízení 1272/2008/ES (Classification, Labelling and Packaging of 
Chemicals) 
Danger - Nebezpe í 

EC 
 

EINECS - Evropský seznam existujících komer ních chemických látek (European Inventory of 
Existing Commercial Chemical Substances) 

EC50 
 
ES 
GHS 
IDLH 
BL 
LC50 
 
LD50 

st ední ú inná koncentrace (Median Effective Concentration) = ekotoxická koncentrace, ú inek které 
se projeví u 50% testované populace 
expozi ní scéná  
globální harmonizovaný systém 
Immediately Dangerous to Life or Health - koncentrace p ímo ohrožující život nebo zdraví 
bezpe nostní list 
st ední letální koncentrace (Median Lethal Concentration) = letální (smrtící) koncentrace, ú inek které 
se projeví u 50% testované populace 
st ední letální dávka (Median Lethal Dose) = letální (smrtící) dávka, ú inek které se projeví 50% 
testované populace 

PBT perzistentní (trvanlivá), bioakumulativní, toxická látka 
ppm parts per million (miliontina) 
REACH na ízení 1907/2006/ES (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
vPvB velmi perzistentní, velmi bioakumulativní látka 

 
Podklady pro sestavení BL: podkladem pro vypracování tohoto bezpe nostního listu byl bezpe nostní list výrobce a jiný zdroj: viz ást 
15. 
 
Pokyny pro školení: Pracovníci, kte í p icházejí do styku s produktem musí procházet pravidelným resp. úvodním školením a musí být 
v pot ebném rozsahu seznámení s jeho ú inky, zp soby správného zacházení, s ochrannými opat eními, se zásadami první pomoci a s 
pot ebnými postupy na likvidaci únik  a havárií. Rozsah a cyklus školení ur uje zam stnavatel v návaznosti na p íslušné p edpisy o 
BOZP. 
 
Záv re né prohlášení: Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, informací a p esv ení v moment  zve ejn ní. Uvedené 
informace jsou vytvo eny jen jako návod na bezpe né zacházení, manipulaci, používání, skladování, p epravu a likvidaci a nemohou 
být považovany za záruku nebo za specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na tento materiál specifikovaný v BL a neplatí pro 
materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo p i jiném procesu, než jak je uvedeno v textu. Platné zákony, p edpisy a 
ustanovení musí odb ratel dodržovat na vlastní odpov dnost. 
 
 
 
 


