
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 

Datum tisku: 28.1.2016
 
 
 

Strana 1/8

BORNIT - Kaltverguss Komponente A

cs / DE

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název/označení:

BORNIT - Kaltverguss Komponente A
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky/směsi:
kalt verarbeitbarer, 2-Komponentiger Fugendichtstoff zur Abdichtung von horizontalen Beton- und
Asphaltfugen

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce):
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Produktionsleitung / Labor
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
GERMANY
Telefon: 0375 2795 0
Telefax: 0375 2795 150
E-mail: info@bornit.de
Webová stránka: www.bornit.de
E-mail (odborná osoba): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Gruner, Dirk, 0375 2795 136 (Toto číslo slouží jen v úředních hodinách.)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Třídy nebezpečnosti a kategorie
nebezpečnosti

Standardní věty Postup klasifikace

Toxicita pro reprodukci  (Lact.) H362: Může poškodit kojence prostřednictvím
mateřského mléka.

Nebezpečnost pro vodní prostředí 
(Aquatic Acute 1)

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

Nebezpečnost pro vodní prostředí 
(Aquatic Chronic 1)

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Bezpečnostní piktogramy:

GHS09
Životní prostředí

Signální slovo: Varování
Upozornění na nebezpečí ohrožení zdraví
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

upozornění na nebezpečí pro životní prostředí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňující rizikové vlastnosti (EU)
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
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Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace
P501 Odstraňte obsah/obal der Entsorgung gemäß behördlicher Vorschrift.

Dodatečná upozornění:
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine,
C14-17

2.3. Další nebezpečnost
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.2. Směsi
Dodatečná upozornění:
Produkt enthält keine gelisteten SVHC Stoffe.

Nebezpečné obsažené látky / Nebezpečné znečisťování / Stabilizátory:
identifikátory produkt
ů

Název látky
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Koncentrace

CAS-číslo: 68611-50-7 Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG > 1800)
Aquatic Chronic 3
H412

30 – < 35
%

CAS-číslo: 85535-85-9
ES-číslo: 287-477-0

Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17
Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

  Varování  H362-H410-EUH066

15 – < 20
%

CAS-číslo: 27138-31-4
ES-číslo: 248-258-5

oxydipropyl dibenzoate
Aquatic Chronic 2
H411

10 – < 15
%

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. oddil 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Obecné informace:
V případe nehody nebo nevolnosti ihned vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno, předložte návod
k použití nebo bezpečnostní list). Při alergických příznacích, zejména v oblasti dýchaní, ihned přivolejte
lékaře.

Vdechování:
V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

Při kontaktu s kůží:
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.

Po kontaktu s očima:
Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.

Po požití:
Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Osobě v bezvědomí nebo v nastupujících křečích
nikdy ndávat nic přes ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledat lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dosud nejsou známé žádné symptomy.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Léčba symptomů.
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva:
Pěna Hasicí prášek Oxid uhličitý (CO2)

Nevhodná hasiva:
Ostrý vodní paprsek

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečné spaliny:
V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý Oxid uhličitý (CO2) Oxidy síry Chlorovodík (HCl) jedovatý
kouř oxidu kovu

5.3. Pokyny pro hasiče
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.

5.4. Dodatečná upozornění
Nevdechovat plyny exploze a hoření. K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte
vodní paprsek. Kontaminovanou vodu sbírejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Bezpečnostní opatření týkající se osob:
Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte expozici. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu
s pletí, očima nebo oděvem. Použijte osobní ochrannou výstroj (viz oddíl 8).

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Žádné údaje k dispozici

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Zamezte plošné expanzi (např. zahrazením nebo
zablokováním). Při úniku plynu nebo při průniku do pozemních vod, půdy nebo do kanalizace podejte správu
příslušným úřadům.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro zabránění:
Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač).
Materiál zpracovat podle daných předpisů.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Bezpečná manipulace: viz část 7 Osobní ochranné prostředky: viz část 8

6.5. Dodatečná upozornění
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Ochranná opatření
Pokyny k bezpečnému zacházení:
Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte expozici. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

Opatření protipožární ochrany:
Běžná preventivní opatření protipožární ochrany.

Pokyny k všeobecné průmyslové hygieně
Minimální standardy pro ochranná opatření při styku jsou uvedeny v TRGS 500. Na pracovišti nejíst, nepít,
nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a
směsí
Požadavky na úložné prostory a jímky:
Uložte/Skladujte pouze v originálních nádobách. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Pokyny společného uskladnění:
Neskladujte spolu se: přísady do krmiv a potravin
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Třída skladování: 10 – Hořlavé kapaliny, které nelze přiřadit do žádné z výše uvedených skladovacích tříd
Další údaje o skladovacích podmínkách:
Chránit před: Horko Mráz UV-zářením/slunečním světlem

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1. Toleranční meze na pracovišti
Typ hraniční ho
dnoty (země
původu)

Název látky ① limitní hodnoty pro dlouhodobou expozici na pracovi
šti
② limitní hodnota pro krátkodoubou expozici na pracov
išti
③ Momentální hodnota
④ proces kontroly popř. pozorování
⑤ Poznámka

TRGS 900 (DE) Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte
Paraffine, C14-17
CAS-číslo: 85535-85-9

① 0,3 ppm (6 mg/m³)
② 2,4 ppm (48 mg/m³)
⑤ (einatembare Fraktion)

8.1.2. biologické limitní hodnoty
Žádné údaje k dispozici

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Žádné údaje k dispozici

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Pokud není možné místní odsávaní nebo je nedostatečné, musí být pracovní prostor podle možnosti dobře
větrán.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

  
Ochrana očí/obličeje:
Obruba brýlí s postranní ochranou

Ochrana kůže:
Vhodný typ rukavic: Shrnovací rukavice Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuku) DIN EN 374

Ochrana dýchání:
Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

Ostatní ochranná opatření:
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí
Žádné údaje k dispozici

8.3. Dodatečná upozornění
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled

Skupenství: Pasta Barva: neurčitý
Zápach: charakteristický

Základní údaje relevantní pro bezpečnost
parametr u °C metoda Poznámka
pH neurčitý
Bod tání/bod tuhnutí neurčitý
Bod mrazu neurčitý
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parametr u °C metoda Poznámka
Počáteční bod varu a rozmezí bodu
varu

neurčitý

Teplota rozkladu (°C): neurčitý
Bod vzplanutí neurčitý
Rychlost odpařování neurčitý
Teplota vznícení v °C neurčitý
Horní/dolní mezní hodnoty
hořlavosti nebo výbušnosti

neurčitý

Tlak páry neurčitý
Hustota par neurčitý
Hustota 1,6 g/cm³
Sypná hmotnost neurčitý
Rozpustnost ve vodě (g/L) neurčitý
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/
voda

neurčitý

Dynamická viskozita neurčitý
Kinematická viskozita neurčitý

9.2. Další informace
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita
Výrobek je při skladování za normálních okolních teplot stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Při manipulaci a skladování v souladu s určením nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Horko Mráz UV-zářením/slunečním světlem

10.5. Neslučitelné materiály
Silné kyseliny Silný louh Aminy Hliník Zinek

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Žíravost/dráždivost pro kůži:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Mutagenita v zárodečných buňkách:
Může poškodit kojené dítě.

Nebezpečnost při vdechnutí:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Dodatečné ekotoxikologické informace:
Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Žádné údaje k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál
Žádné údaje k dispozici

12.4. Mobilita v půdě
Žádné údaje k dispozici
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12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Žádné údaje k dispozici

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidace podle úředních předpisů. Při likvidaci odpadu oslovte příslušný úřad. Nekontaminované a zbylé
prázdné obaly mohou být opět využity.

13.1.1. odstranění produktu/balení
Odpadový klíč/označení odpadů podle EAK/AVV
Klíč odpadů produkt:

08 04 09 * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
*: povinný důkazem

Klíč odpadů obal:
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Poznámka:
S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

13.2. Dodatečné údaje
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní přeprava
(ADR/RID)

Vnitrozemská lodní do
prava (ADN)

Doprava po moři (IMD
G)

Letecká přeprava (ICA
O-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-číslo
3082 3082 3082 3082

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVO
TNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALN
Á, J.N.

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVO
TNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALN
Á, J.N.

ENVIRONMENTALLY HAZ
ARDOUS SUBSTANCE, LI
QUID, N.O.S.

ENVIRONMENTALLY HAZ
ARDOUS SUBSTANCE, LI
QUID, N.O.S.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

9 9 9 9

14.4. Obalová skupina
III III III III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

LÁTKA ŠKODLIVÁ PRO
MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ
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Pozemní přeprava
(ADR/RID)

Vnitrozemská lodní do
prava (ADN)

Doprava po moři (IMD
G)

Letecká přeprava (ICA
O-TI / IATA-DGR)

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Zvláštní předpisy: 274
335 601
Omezené množství
(LQ): 5 ltr
Číslo nebezpečnosti
(Kemlerův kód).: 90
Klasifikační kódy: M6
kód omezení vjezdu
do tunelu: E
Poznámka:

Zvláštní předpisy: 274
335 601
Omezené množství
(LQ): 5 ltr
Klasifikační kódy: -
Poznámka:

Zvláštní předpisy: 274
335
Omezené množství
(LQ): 5 ltr
EmS-čísla: F-A, S-F
Poznámka:

Zvláštní předpisy: A97
A158
Omezené množství
(LQ):  30 kg G
Poznámka: Passenger-
LQ: Y964

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Žádné údaje k dispozici

Dodatečné údaje:
Gefahrauslöser: Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 / Oxydipropyldibenzoat

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. EU-předpisy
Jiné předpisy EU:
Angaben zur VOC-Richtlinie (Richtlinie 2004/42/EG): 0%

15.1.2. Národní předpisy
 [DE] Národní předpisy

Pokyny k omezení práce
Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo kojících pracovnic podle nařízení směrnice o ochraně matek
(92/85/EHS). Pracovní omezení pro ženy ve fertilním věku. Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o
ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES).

Ochranná třída vody (WGK)
WGK:
2 - deutlich wassergefährdend

Technische Regeln für Gefahrstoffe
Minimální standardy pro ochranná opatření při styku jsou uvedeny v TRGS 500.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Žádné údaje k dispozici

15.3. Dodatečné údaje
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 16: Další informace
16.1. Upozornění na změny
Žádné údaje k dispozici

16.2. Zkratky a akronymy
Žádné údaje k dispozici

16.3. Důležité literární údaje a prameny dat
Žádné údaje k dispozici
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16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES)
č.1272/2008 [CLP]
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Třídy nebezpečnosti a kategorie
nebezpečnosti

Standardní věty Postup klasifikace

Toxicita pro reprodukci  (Lact.) H362: Může poškodit kojence prostřednictvím
mateřského mléka.

Nebezpečnost pro vodní prostředí 
(Aquatic Acute 1)

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

Nebezpečnost pro vodní prostředí 
(Aquatic Chronic 1)

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

16.5. Doslovné znění R-, H- a EUH-vět (Číslo a plný text)
Standardní věty
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6. Instruktážní pokyny
Žádné údaje k dispozici

16.7. Dodatečná upozornění
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so
gefertigte neue Material übertragen werden. Für weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu
Rate ziehen: www.bornit.com


