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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikace/název p ípravku:
Originální název p ípravku:

Disbocret 502 Protect plus
Disbocret 502 Protect plus

1.2 Použití p ípravku:

Opravní malta.

1.3 Identifikace spole nosti/podniku (distributor)
Obchodní jméno:
eský Caparol spol. s r.o.
Místo podnikání (sídlo):
Litvínovice 32, 370 01 eské Bud jovice, eská republika
Identifika ní íslo:
60825847
Telefon / Fax / E-mail:
+420 257 290 288 / +420 257 223 941 / tomas.broz@caparol.cz
Identifikace výrobce v EU
Obchodní jméno:
Místo podnikání (sídlo):
Telefon:

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. KG
Rossdörfer Straße 50; 64372 Ober-Ramstadt; Spolková republika N mecko
+49 6154/71-0

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace:

tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nep etržitá léka ská služba)
Toxikologické informa ní st edisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI
P ípravek je klasifikován jako nebezpe ný dle zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích.
2.1 Nejzávažn jší ú inky na zdraví lov ka
Xi – dráždivý. R 38 - dráždí k ži, R 41 - nebezpe í vážného poškození o í.
2.2 Nejzávažn jší ú inky na životní prost edí
M že p sobit nep ízniv na vodní ekosystém – vzhledem na vysokou hodnotu pH. Po vytvrzení není známí žádný negativní ú inek na životní prost edí.
2.3 Jiná rizika
VI
Obsah chromu (Cr ) v p ípravku < 0,0002 % hm.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Chemická charakteristika:

Sm s cementu, vápna a minerálních plniv.

3.2 Látky obsažené v p ípravku:
Chemický název / název podle IUPAC
Koncentrace/
íslo ES (EIrozsah v %
NECS, ELINCS,

Registra ní íslo

íslo CAS
Klasifikace
Indexové íslo

cement (portlandský, bez obsahu chroman )
25 - 50
266-043-4
65997-15-1
-

Poznámka
-

Xi
R:38-41

-

3.2 Další informace
Úplné zn ní R-v t je uvedeno v položce 16, odstavec 16.1.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny
Odstranit pot ísn ný od v. V p ípad každé nejistoty, nebo p i jakýchkoliv potížích vyhledat léka skou pomoc a p edložit
tento bezpe nostní list nebo etiketu p ípravku. Dbát na ochranu vlastního zdraví.
4.2 Expozice vdechováním
Postiženého okamžit p esunout na erstvý vzduch. Okamžit , p ípadn podle symptom postižení, p ivolat léka e.
4.3 Expozice stykem s k ží
Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, d kladn opláchnout a p ípadn ošet it ochranným kosmetickým krémem. Nepoužívat žádná rozpoušt dla. P i podrážd ní k že nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným léka em.
4.4 Expozice stykem s okem
Rozev ít o ní ví ka, p ípadn vyjmout kontaktní o ku, a postižené oko d kladn vypláchnout istou tekoucí vodou. Další
postup konzultovat s o ním léka em.
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4.5 Expozice požitím
D kladn vypláchnout ústa, vypít tvr až p l litru vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Okamžit vyrozum t léka e.

5. OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva
Oxid uhli itý, hasící p na, hasicí prášek, rozt íšt ný vodní proud. Hasivo p izp sobit k okolí.
5.2 Hasiva, která nesm jí být použita z bezpe nostních d vod
Nejsou ur ena.
5.3 Zvláštní nebezpe í zp sobená expozicí samotné látky nebo p ípravku, produkt ho ení nebo vznikajících plyn
P i ho ení mohou vznikat oxidy uhlíku (CO a CO2) a ernej kou . Vdechování nebezpe ných rozkladných produkt ho ení
m že mít za následek poškození zdraví.
5.4 Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e
Žádná speciální opat ení nejsou požadována. Ochranné prost edky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná
dýchací maska s nezávislým p ívodem vzduchu a p ípadn celkový ochranný od v.
5.5 Dopl ující údaje
Chladit vodou p ípravky v uzav ených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit p ípravky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpe í. Kontaminovanou hasící vodu odd len uschovat, nevypoušt t do kanalizace. Hasící
vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po ho ení zlikvidovat podle p íslušných p edpis .

6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opat ení na ochranu osob
Respektovat pokyny uvedené v položkách 7 a 8. Zabránit kontaktu s o ima, pokožkou a od vem. Nevdychovat prach.
Prostor dostate n v trat. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nekou it. P i vplyvu par použít dýchací p ístroj.
6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Zabránit zv tšování uniklého množství. P ípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a p dy. P i
rozsáhlejším úniku prost edku do životního prost edí postupovat podle místních p edpis (zákon o vodách, dle bodu 16.3)
a kontaktovat p íslušné odbory místních ú ad , referát životního prost edí nebo inspektorát IŽP.
6.3

istící metody
Uniklý p ípravek mechanicky posbírat, a potom sebrat do vhodných ozna ených nádob. Další postup zneškodn ní se ídí
podle p edpis , které jsou uvedeny v položce 13. Chránit zdraví p ed expozicí obsažených látek z ovzduší, viz hygienické
hodnoty limitních expozicí, které jsou uvedené v položce 8, odstavci 8.1. D kladn omýt zasažené místo a použité ná adí
vhodným istícím prost edkem, nepoužívat edidla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení
P ed použitím je nutno se seznámit s obsahem položek 2, 6, 8 a 11. Respektovat zákonné ochranné a bezpe nostní p edpisy pro nakládání s chemickými látkami. Udržovat nádoby s p ípravkem t sn uzav ené. Zabezpe it dostate né v trání
pop . místní odsávání pracovního prostoru. Zabránit tvorb prachu. Zabránit kontaktu p ípravku s o ima a pokožkou. Respektovat pokyny a návod k použití uvedené na štítku obalu výrobku.
P i práci nejíst, nepít a nekou it. P ed p estávkou a po skon ení práce umýt ruce a svléknout zne išt ný pracovní od v.
Tento od v uchovávat odd len .
7.2 Skladování
Skladovat v originálním balení a nádoby t sn uzav ené. Zakázat kou ení. Zamezit p ístup nepovolaným osobám. V novat
pozornost pokyn m na obalu výrobku. Skladovat na suchém míst . Chránit p ed p ímým slune ním zá ením, a p sobením tepla, vody a vlhkosti. Neskladovat v blízkosti potravin, nápoj a krmiv. Skladovat odd len od kyselin.
7.3 Specifické/specifická použití
Použití p ípravku je stanoveno výrobcem v návodu k použití, který je uveden na štítku obalu nebo v p iložené dokumentaci.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice
Chemický název
cement (portlandský, bez obsahu chroman )

íslo CAS

3

Hodnota PEL v mg/m

65997-15-1 10

3

Hodnota NPK-P v mg/m
-

PEL - p ípustný expozi ní limit
NPK-P - nejvyšší p ípustné koncentrace
8.2 Omezování expozice
Zajistit dobré v trání. To m že být zabezpe eno lokálním odtahem z pracovišt , nebo celkovým vzduchotechnickým systémem.
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Omezování expozice pracovník

a) Ochrana dýchacích cest:

V p ípad nedostate né ventilace a p ekro ení povolených limitních
hodnot expozice použít vhodnou dýchací masku s filtrem pro prachové ástice
(EN 141).

Použít vhodné ochranné rukavice, nap . z nitrilkau uku, anebo butylkauuku. Velmi vhodné je použití ochranného krému na ruce.

b) Ochrana rukou:

8.2.2

Datum tisku: 07.05.2008

c) Ochrana o í:

V p ípade nebezpe í kontaktu p ípravku s o ima a p i tvorb prachu použít t sn p iléhající ochranné brýle (EN 166).

d) Ochrana k že:

Použít ochranný od v s dlouhými rukávy, p ípadn
nostní ochrannou obuv (EN 344).

bezpe -

Omezování expozice životního prost edí
Žádné nebylo uvedeno.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
Skupenství:

pevné (prach)

Barva:
Zápach nebo v n :

šedá
charakteristický

9.2 Informace d ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
Hodnota pH (p i 20°C):
Bod varu / rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí:
Ho lavost (kapalina):
Horní mez výbušnosti:
Dolní mez výbušnosti:
Oxida ní vlastnosti:
Hustota (p i 20°C):
Sypná hmotnost (p i 20°C):
Rozpustnost ve vod :

13
údaj není uvedený
údaj není uvedený
neho lavý
údaj není uvedený
údaj není uvedený
údaj není uvedený
3
cca 2,5 g/cm
3
cca 1,39 g/cm
áste n rozpustný

Rozd lovací koeficient
n-oktanol/voda:

údaj není uvedený

Viskozita kinematická
(p i 20°C):

údaj není uvedený

Hustota par (vzduch = 1):
Rychlost odpa ování:

údaj není uvedený
údaj není uvedený

9.3 Další informace
Obsah pevných ástic:
Rozpustnost v tucích:
Vodivost:
Bod tání / rozmezí bodu tání:
Teplota samozapálení:
Obsah VOC dle 1999/13/EC:

100%
údaj není uvedený
údaj není uvedený
údaj není uvedený
údaj není uvedený
údaj není uvedený

10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Podmínky, kterým je t eba zabránit
P i dodržení stanovených p edpis skladování a používání je p ípravek stabilní (viz položka 7). Chránit p ed vlhkostí a vodou.
10.2 Materiály, kterých je t eba se vyvarovat
Kyseliny a voda.
10.3 Nebezpe né produkty rozkladu
P i vysokých teplotách mohou vznikat nebezpe né rozkladné produkty. Viz položka 5, odstavec 5.3.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Ú inky nebezpe né pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo p ípravku
Akutní toxicita komponent p ípravku
LD50, oráln , potkan:
LD50, dermáln , potkan nebo králík:
LC50, inhala n , potkan, pro aerosoly
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nebo ástice za 4 hod.:
LC50, inhala n , potkan, pro plyny a
páry za 4 hod.:
11.2 Známé dlouhodobé i okamžité ú inky a rovn ž chronické ú inky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice
11.2.1 Senzibilizace:

Pro p ípravek nestanoveno. Komponenty p ípravku nemají senzibilizující ú inek.

11.2.2 Narkotické ú inky:

Pro p ípravek nestanoveno. Komponenty p ípravku nemají narkotický ú inek.

11.2.3 Karcinogenita:

Pro p ípravek nestanoveno. Komponenty p ípravku nemají karcinogenní ú inek.

11.2.4 Mutagenita:

Pro p ípravek nestanoveno. Komponenty p ípravku nemají mutagenní ú inek.

11.2.5 Toxicita pro reprodukci:

Pro p ípravek nestanoveno. Komponenty p ípravku nemají teratogenní ú inek.

11.2.6 Expozice vdechováním:

Zp sobuje podrážd ní respira ního ústrojenství.

11.2.7 Expozice požitím:

M že dojít k podrážd ní zažívacího ústrojí.

11.2.8 Expozice stykem s k ží:

Zp sobuje podrážd ní k že.

11.2.9 Expozice stykem s okem:

M že vyvolat podrážd ní a vážné poškození o í.

11.3 Další údaje:
P ípravek byl klasifikován podle konven ních výpo tových metod hodnocení nebezpe ných vlastností p ípravk na základ vlastností fyzikáln -chemických, nebezpe ných pro zdraví a nebezpe ných pro životní prost edí dle Vyhlášky .
232/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004, ve zn ní pozd jších p edpis .

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Ekotoxicita komponent p ípravku
LC50 (96 hod., ryby):
EC50 (48 hod., dafnie):
IC50 (72 hod., asy):
12.2 Mobilita
P ípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Žádná data nejsou k dispozici.
12.4 Bioakumula ní potenciál
Žádná data nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nep íznivé ú inky
M že p sobit nep ízniv na vodní ekosystém – vzhledem na vysokou hodnotu pH. Po vytvrzení není známí žádný negativní ú inek na životní prost edí.

13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ
13.1 Bezpe né zacházení s p ebytky nebo odpady pocházející z o ekávaného použití
P ípravek i jeho zbytky je nutné odkládat na ur ená místa pro odpad a odstra ovat spolu s t íd ným odpadem, nap . ve
spalovnách odpad .
13.2 Vhodné metody odstra ování p ípravku a jakéhokoli zne išt ného obalu
Obaly vyprazd ovat beze zbytku. Vyprázdn né obaly odevzdat pov ené firm , která má oprávn ní k jejich odstra ování.
Odpad odstra ovat podle p íslušných místních sm rnic v odpovídajících za ízeních. Ostatní odpad odkládat podle druhu
materiálu do sb rných nádob na t íd ný odpad nebo na místa ur ená místními ú ady.
13.3 Zat íd ní p ípravku a jeho obalu
P ípravek
Ztvrdlý
p ípravek
Zne išt ný obal

Katalog. .

Název druhu odpadu

Klasifikace odpadu

16 03 03
10 13 11

Anorganické odpady obsahující nebezpe né látky
Odpady z jiných sm sných materiál na bázi cementu neuvedené pod ísly 10 13 09 a 10 13 10
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly
t mito látkami zne išt né

Nebezpe ný odpad
Ostatní odpad

15 01 10

Nebezpe ný odpad

13.3 Právní p edpisy
Katalog odpad (dle bodu 16.3).
Stanovená katalogová ísla odpad jsou doporu ená na základ pravd podobného použití tohoto p ípravku. Na základ
speciálního použití a daných skute ností likvidace odpad u uživatele se mohou za ur itých okolností použít i jiná katalogová ísla odpad .

14. INFORMACE PRO P EPRAVU
14.1 Speciální preventivní opat ení p i doprav nebo p eprav
P ípravek není klasifikován jako nebezpe né zboží z hlediska ADR/RID p epravních p edpis .
14.2 P epravní klasifikace pro jednotlivé druhy p epravy
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Druh p epravy

Silnice/Železnice: ADR/RID

Námo ní: IMDG

Letecká: ICAO/IATA

UN íslo
Pojmenování a popis
T ída
Klasifika ní kód
Obalová skupina
Bezpe nostní zna ky
Zvláštní ustanovení
Omezené množství
Pokyny pro balení
P epravní kategorie
(Kód omezení pro tunely)
Ident. íslo nebezpe nosti
Látka zne iš ující mo e
EmS

-

-

-

-

-

-

-

-

15. INFORMACE O P EDPISECH
15.1 Informace pro uvedení na obal látky nebo p ípravku
Výstražné symboly nebezpe nosti:

Nebezpe né chemické látky obsažené v p ípravku
-

-

-

-

R-v ty

S-v ty

38

Dráždí k ži

2

Uchovávejte mimo dosah d tí

41

Nebezpe í vážného poškození o í

22

Nevdechujte prach

-

-

24/25

Zamezte styku s k ží a o ima

-

-

26

P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc

-

-

37/39

Používejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obli ejový štít

-

-

46

P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc
a ukažte tento obal nebo ozna ení

Ozna ení p ípravk , které mohou p edstavovat specifické nebezpe í pro zdraví nebo životní prost edí dle p ílohy
. 10 k vyhlášce . 232/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis :
Není požadováno.
Hmatatelná výstraha pro nevidomé dle §19 odst. 2 písm. a) a b) zákona . 434/2005 Sb. a SN EN ISO 11683 (77
4001):
Nemusí být na obalu umíst na v p ípad , že p ípravek bude ur en k prodeji spot ebiteli (dle zákona . 634/1992 Sb.,
o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis ).

16. DALŠÍ INFORMACE
16.1 Plné zn ní R-v t uvedených v položce 3, odstavci 3.2
38
41

Dráždí k ži
Nebezpe í vážného poškození o í

16.2 Legenda
Bezpe nostní list byl vypracován v souladu se zákonem . 356/2003 Sb., vyhláškou . 231/2004 Sb. a podle požadavk
na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek a o z ízení Evropské agentury pro chemické látky – hlava IV, lánek 31, p íloha II (pokyny pro sestavení bezpe nost-
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ních list ). Podle stanoviska MŽP je až do nabytí ú innosti zákona, který bude na ízení ES . 1907/2006 adaptovat, takto
vypracovaný bezpe nostní list považovaný za vypracovaný v souladu s na ízením ES . 1907/2006.
Klasifikace p ípravku byla provedena konven ní výpo tovou metodou dle vyhlášky . 232/2004 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis . Vycházelo se z údaj poskytnutých výrobci nebo dovozci jednotlivých komponent p ípravku uvedených v jejich
bezpe nostních listech.
Ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European Chemical Substances Information System), konkrétn z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Base). V databázi jsou uvedeny
vlastnosti látek, které jsou klasifikovány v Annexu I Direktivy 67/548/EEC, ale i látek, u kterých tato klasifikace chybí. Pro
dopl ující údaje byla použita také chemická databáze spole nosti Merck spol. s r.o.
Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
Bezpe nostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v položce 1, odstavci 1.3 a je chrán n autorskými
právy. Veškeré kopírování, ší ení nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno.
Podkladem pro vypracování eského bezpe nostního listu byl originální bezpe nostní list vydaný spole ností Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. KG ze dne 19.5.2003.
16.3 Právní p edpisy
•
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 REACH.
•
Zákon . 434/2005 Sb. – úplné zn ní zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon , jak vyplývá ze zm n provedených zákonem . 186/2004 Sb., zákonem . 125/2005 Sb. a zákonem . 345/2005 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
•
Vyhláška . 369/2005 Sb., kterou se m ní vyhláška . 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o
chemických látkách chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon , týkající se klasifikace, balení a ozna ování
nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
•
Na ízení vlády 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci
•
Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis
•
Vyhláška MŽP . 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví Katalog odpad .
•
Zákon . 94/2004 Sb., kterým se m ní zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zm n n kterých zákon (zákon o obalech), ve zn ní pozd jších p edpis
•
Zákon .254/2001 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon)
•
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis
•
Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav nebezpe ných v cí (ADR), vyhlášená pod . 64/1987 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis
•
Úmluva o mezinárodní p eprav (COTIF), vyhlášená pod . 8/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
•
Zákon . 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm n a dopln ní zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis
•
Zákon . 61/2000 Sb., o námo ní plavb , ve zn ní pozd jších p edpis
•
Zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis

eský bezpe nostní list vypracoval:
EKO-ADR, s.r.o. (www.ekoadr.cz)
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