Bezpečnostní list
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání CZ:
01.11.2019
verze:
1.0 CZ
Datum revize:
Nahrazuje verzi:

ISOKOR Stone&Wood EKO
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI
1.1

Identifikátor produktu:

Isokor SW EKO
1.2
1.3

Velikost balení: 1000 ml, 5000 ml,10000 ml
Příslušná určená použití látky nebo směsi a použití, která nejsou doporučena
Použití: Hydrofobní ochranný impregnační nátěr na minerální povrchy
Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu

1.3.1

Dodavatel:
Výrobce: Rodinná firma, s.r.o.
Místo: Okružná 150/28, Čadca 02204
Telefon:+421(0)949866562
E-mail: info@isokor.com
Internet: www.isokor.com

1.3.2

Distribuce v ČR:
ISOKOR Bohemia s.r.o., U Trati 886/52, Praha 10, tel: +420 792 281 068,
email: mauricio.espinosa@isokor.cz
Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list:
E-mail: martina_sramkova@volny.cz
Nouzové telefonní číslo
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402
nebo (pouze ve dne 224 914 575)

1.3.3
1.4

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.3
2.4

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s nařízením EU (EU) č. 1272/2008
Není klasifikován jako nebezpečný
Poznámka: Klasifikace v souladu se směrnicí 1999/45/ES viz oddíl 16
Nejzávažnější nežádoucí fyzikálně-chemické účinky
žádné
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví
žádné
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
žádné
Prvky označování
Označování v souladu s nařízením EU (EU) č. 1272/2008
žádné
Jiná nebezpečí
Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení EU 1907/2006.
Víc se uč
Neočekává se, že by způsobovat dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí
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ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2

směs
Popis: Směs modifikovaných hybridních látek ve vodě

Nebezpečné látky:

Propan-2-ol

Indexové č.
EU č.
Číslo CAS
Registrační číslo

Obsah
(%hm.)

603-117-00-0
200-661-7
67-63-0
01-2119457558-25-xxxx

5-10

Alkylsilikone
Podrážděná kůže. 2, H315

klasifikace
podle nařízení (ES) č. 1907/2006

podle nařízení (ES) č.
1272/2008

-

-

1-2,1

Směs ve smyslu nařízení EU (ES) č. 1272/2008 se vzhledem k výše uvedenému obsahu p-2-ol nezařazuje jako nebezpečná.
ODDÍL 4: POKYNY PRVNÍ POMOC
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3

Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Kontaminované oblečení okamžitě sundáme.
V případě proděrování:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch.
V případě očního kontaktu:
Důkladně opláchněte množstvím tekoucí vodou po dobu nejméně 5 minut a poraďte se s lékařem.
V případě kontaktu s kůží:
Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte
V případě požití:
Opláchněte ústa vodou a pak pijte více vody. Nevyvolával zvracení. Poraďte se se svým lékařem.
Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
Indikace okamžité lékařské péče a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádná data.

ODDÍL 5: PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3

5.4

Hasiva
Vhodné hasicí prostředky:
Při požáru používejte hasicí přístroje vhodné pro okolní látky.
Nevhodná hasicí prostředky
Silný proud vody
Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru mohou vzniknout nebezpečné dráždivé plyny nebo výpary.
Rady pro hasiče
Při požáru použijte nezávislý dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že se budete na bezpečné
vzdálenosti nebo nosit odpovídající ochranný oděv.
Další informace:
Zbytky ohně a kontaminovaná voda používaná k hašení požáru musí být zlikvidovány v souladu s místními
předpisy.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU
6.1

Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1

Pro jiné pracovníky než pohotovostní personál
Používejte osobní ochranné prostředky. Osoby se nesmí přibližovat a musí zůstat na straně navíjející se. Extrémní
riziko uklouznutí na rozlitém výrobku
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6.1.2
6.2
6.3
6.4

Pro pohotovostní personál
Viz oddíl 8
Bezpečnostní opatření pro životní prostředí
Nevyučujte se v povrchových vodách nebo v sanitární kanalizaci.
Metody a materiály pro zadržování a čištění
Nechte namočit do inertního absorpčního materiálu a zlikvidujte jako běžný odpad.
Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíly 7, 13 níže8 a

ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2

7.3

Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci
Udržujte nádrž pevně uzavřenou
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:
Nedovolte vstupovat do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Preventivní opatření proti požáru a výbuchu
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření
Podmínky bezpečného skladování, včetně případné nekompatibility
Pokyny pro společné skladování
Skladovat odděleně od oxidačních činidel.
Další informace o podmínkách skladování: Chraňte před mrazem.
Doporučená skladovací teplota: 5 - 35 °C
Specifické koncové použití
Data nejsou k dispozici

ODDÍL 8: KONTROLY EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1
Řídicí parametry
Limity expozice plynným z pracovního vzduchu, marnivosti a aerosolové expozici (NPEL) podle nařízení vlády č. 355/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Chemický název

Cas

NPEL (mg/m3)střední

NPEL (mg/m3)krátkodobě

-------

8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.2.5

Další údaje o mezních hodnotách
DNEL: informace nejsou k dispozici
PNEC: informace nejsou k dispozici
Kontroly expozície
Odpovídající technická bezpečnost
Zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte, aby se směsí pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky.
Kontaminované pracovní oděvy mohou být po důkladném vyčištění znovu použity. Po dokončení práce si umyjte
ruce a obličej důkladně vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Uchováte směs odděleně od jídla a pití.
Je třeba dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.
Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky
Je třeba dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemickými látkami
Obecná hygienická a ochranná opatření:
Zabraňte kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy.
Okamžitě odstraňte znečištěné a kontaminované oblečení. Po umytí znovu nepoužívejte špinavé oblečení.
Před každou přestávkou a po její přestávce si umyjte ruce.
Nevdychujte plyny/dýmy/aerosoly.
Zabraňte kontaktu s očima a kůží.
Ochrana dýchacích cest
Jen při vytváření aerosolu nebo mlhy
Ochrana rukou
Preventivní ochrana pokožky krémem na ochranu pokožky.
Ochrana očí
Oochranné brýle s bočními kryty nebo štítem.
Ochrana kůže (celé tělo):
Strana 3 z celkem 6

Bezpečnostní list
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání CZ:
01.11.2019
verze:
1.0 CZ
Datum revize:
Nahrazuje verzi:

ISOKOR Stone&Wood EKO
8.2.3

Žádné zvláštní požadavky
Kontroly expozice prostředí
Při běžném používání odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vod a kanalizací. Přijmout obvyklá opatření na
ochranu životního prostředí

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1
Vzhled
Zápach
Prahová hodnota zápachu
pH
Teplota tání/zamrznutí
Počáteční teplota varu a rozsah destilace
klimax
Rychlost odpařování
Hořlavost (tuhá látka, plyn)
Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti
Tlak pár
Hustota pár
Relativní hustota
rozpustnost
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti.
Vzhled
Zápach
9.2
žádné

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Fyzikální stav: kapalný
Barva: bílá, mléčná
slabý, charakteristický
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
0°C
> 100 °C
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
1,01 ± 0,01 g/cm3
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici

Další informace

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Reaktivita
Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití.
Chemická stabilita
Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití.
Možnost nebezpečných reakcí
Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití.
Podmínky, jimiž je třeba se vyhnout
Stabilní s doporučeným použitím
Nekompatibilní materiály
Nejsou k dispozici žádné relevantní informace.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při doporučeném použití

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1
11.1.1

Informace o toxikologických účincích
Látky
Akutní toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje
Žíravost/dráždivost pro kůži: Nejsou k dispozici žádné údaje
Vážné poškození očí/podráždění očí: Nejsou k dispozici žádné údaje
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11.1.2
11.2

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Nejsou k dispozici žádné údaje
Mutagenita zárodečných buněk: Nejsou k dispozici žádné údaje
Karcinogenita: Nejsou k dispozici žádné údaje
Reprodukční toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: nejsou k dispozici žádné údaje
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Nejsou k dispozici žádné údaje
Nebezpečí při vdechnutí: Údaje nejsou k dispozici
Složky směsi
Data nejsou k dispozici
Nebezpečné účinky pro zdraví
Při správné manipulaci a správném používání výrobek nezpůsobuje žádné škody na zdraví podle našich zkušeností
a na základě informací, které nám byly předloženy. Činidlo mírně dráždí oči (jako mýdlo), nedráždí pokožku

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

12.6

Toxicita
Informace nejsou k dispozici
Perzistence a rozložitelnost
Informace nejsou k dispozici
Bioakumulační potenciál
Informace nejsou k dispozici
Mobilita v půdě
Informace nejsou k dispozici
Výsledky hodnocení pbt a vPvB
Posouzení PBT a vPvB nebylo provedeno, ke dni vypracování dopisu nejsou k dispozici dostatečné podklady a
nebyla zpracována zpráva o chemické bezpečnosti.
Jiné nežádoucí účinky
Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 13: OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ
13.1

13.1.1
13.1.2

Metody zpracování odpadu
S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2001 Z. z. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a
ve znění pozdějších předpisů.
Možné riziko odstranění
Při odstraňování odpadů není žádné významné riziko
Způsob odstranění směsi
Spolu s komunálním odpadem

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1

Číslo OSN:

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Správný přepravní štítek OSN
Třída (třídy) nebezpečnosti pro přepravu
Skupina obalů
Nebezpečí pro životní prostředí
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Hromadná nákladní doprava podle přílohy II marpol 73/78 a
předpisu IBC

Podle výše uvedených nařízení se nejedná
o nebezpečný náklad

ODDÍL 15: REGULAČNÍ INFORMACE
15.1

Předpisy/právní předpisy specifické pro látku nebo směs v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16.
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15.1.2
15.2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/45/ES ze dne 31.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Z. z. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR)
Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmínkách uvádění chemických látek a chemických směsí na trh a o změnách některých
zákonů (chemické právo)
Zákon č. 525/2006 Z.z. O inspekci práce
Nařízení vlády č. 355/2006 Z.z.
Poznámka: Poskytnuté regulační informace uvádějí pouze základní nařízení popsané v tomto bezpečnostním listu.
Vezměte prosím na vědomí možnou existenci dalších pravidel doplňující tyto předpisy. Odkazujeme na všechny
platné národní, mezinárodní a místní předpisy a předpisy.
Informace podle nařízení (ES) č. 648/2008 o detergentech
nerelevantní
Posouzení chemické bezpečnosti
Dosud nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
16.1
16.2
16.5
16.6

Pokyny pro školení
Školení v oblasti bezpečnosti práce pro manipulaci s chemickými látkami
Úplné znění R-vět, H-vět a význam zkratek klasifikací podle nařízení EU 1272/2008
žádné
Klasifikace v souladu se směrnicí 1999/45/ES
Není nebezpečné
Informace o zdrojích údajů použitých k sestavení bezpečnostního listu
Tyto informace se týkají pouze tohoto výslovně uvedeného materiálu a nemusí se použít, pokud jsou použity v
kombinaci s jiným materiálem nebo v jiném procesu. Tyto informace jsou podle nejlepších znalostí a přesvědčení
společnosti přesné a spolehlivé k tomuto datu. Nesmí však být poskytnuta žádná záruka ani prohlášení o jeho
přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti. Je odpovědností uživatele, aby se přesvědčil, že tyto informace jsou vhodné
pro jeho vlastní potřebu.
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