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Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 12.10.2017 Revize: 18.09.2017Číslo verze 4

45.2.1

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní ozna čení: Nullifire FR230

· Číslo výrobku: W-N-FR230
· 1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / p řípravku

Spárovací malta
Prostředek zpomalující požár

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu
· Identifikace výrobce/dodavatel:

tremco illbruck Ltd
Coupland Road, Hindley Green, WIGAN, WN2 4HT
Tel:  +44 (0) 1942251400, Fax: +44 (0) 1942251410
msds@tremco-illbruck.com

· Obor poskytující informace:
tremco illbruck, s.r.o.
Slezska 2526/113, CZ - 130 00 Praha 3
T: +420 (0) 296565333, F: +420 (0) 296565300
www.tremco-illbruck.cz, prodej@tremco-illbruck.com

· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
V úředních hodinách tel:. +420 (0) 296565333. Ve všech ostatních případech kontaktujte národní
centrum otravy.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi
· Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

· 2.2 Prvky ozna čení
· Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Výstražné symboly nebezpe čnosti odpadá
· Signální slovo odpadá
· Standardní v ěty o nebezpe čnosti odpadá
· 2.3 Další nebezpe čnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.2 Směsi
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

· Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky: odpadá
· Dodatečná upozorn ění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

 CZ 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s k ůží:

Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

· Při zasažení o čí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích
se poradit s lékařem.

· Při požití:
Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

· 4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
· Upozorn ění pro léka ře: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Nebezpečí Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:

CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními
paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

· 5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

· 5.3 Pokyny pro hasi če
· Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če:

Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy

Starat se o dostatečné větrání.
Nosit osobní ochranný oděv.
Zamezit vytváření prachu.

· 6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí:
Prach potlačit rozestřikovanými vodními paprsky.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění:
Nabrat mechanicky.
Nevdechujte prach.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Neuvolní se žádné nebezpečné látky.
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

(pokračování na straně 3)
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Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Zamezit vytváření prachu.
Zaprášené předměty a podlahy neutírat za sucha, ale důkladně očistit velkým množstvím vody.
Vytvářející se prach, kterému se nedá zabránit, se musí pravidelně sbírat.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Produkt není hořlavý.

· 7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen neotevřených původních nádobách.
· Upozorn ění k hromadnému skladování: Chránit před horkem a přímým slunčním světlem.
· Další údaje k podmínkám skladování:

Chránit před mrazem.
Skladovat v suchu.
Chránit před vlhkostí vzduchu a před vodou.
+5°C - ≤+35°C

· 7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty
na pracovišti.

· Další upozorn ění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prost ředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Nevdechujte prach.

· Ochrana dýchacích orgán ů:
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezit vytváření prachu.

· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
(pokračování na straně 4)
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· Materiál rukavic
Rukavice z PVC nebo PE
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle
výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat
před použitím zkoušku.

· Doba pr ůniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana o čí:

Uzavřené ochranné brýle

· Ochrana k ůže: Pracovní ochranné oblečení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Skupenství: Pevné
Barva: Bílá

· Zápach: Jemný

· Hodnota pH: 6 - 10
· Bod tání/bod tuhnutí: Není určeno.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Výbušné vlastnosti: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Hustota: Není určena.

· Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vodě: Nepatrně rozpustná.

· Obsah ředidel:

Obsah net ěkavých složek: 100,0 %
· 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Stabilní
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat:

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpe čných reakcí Reakce s vodou a kyselinami.
· 10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit voda / vlhkost
· 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: @ >1200°C; Oxid sírový, Oxid vápenatý (rychlé vápno)

 CZ 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických ú čincích
· Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Primární dráždivé ú činky:
· Žíravost/dráždivost pro k ůži Možné mírné podráždění
· Vážné poškození o čí / podrážd ění očí Prach může dráždit oči a dýchací systém.
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k ůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Doplňující toxikologická upozorn ění: Prach může dráždit hrdlo a dýchací systém.
· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárode čných bu ňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová  expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná e xpozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Nebezpečnost p ři vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Tento výrobek je podle dosavadních zkušeností netečný a není odbouratelný.
· 12.3 Bioakumula ční potenciál V organismech se neobohacuje.
· 12.4 Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozorn ění:

Celkové posouzení:
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo do kanalizace,ani v malých množstvích.

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporu čení:

Malá množství se mohou deponovat společně s odpady z domácnosti.
Odstranění podle příslušných předpisů.

· Evropský katalog odpad ů

08 04 10 Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09
(pokračování na straně 6)
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· Kontaminované obaly:
· Doporu čení:

Obaly likvidovat na základě předpisů o obalech.
Nekontaminované obaly se mohou použít k recyclingu.

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu
· 14.1 UN číslo
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p řepravu
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· třída odpadá

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA odpadá

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí: Nedá se použít.

· 14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro
uživatele Nedá se použít.

· 14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II
úmluvy MARPOL a p ředpisu IBC Nedá se použít.

· UN "Model Regulation": odpadá

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech
· 15.1 Předpisy týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy

týkající se látky nebo sm ěsi
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince  2008
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015

· Rady 2012/18/EU
· Nebezpečné látky jmenovit ě uvedené - P ŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Národní p ředpisy:
· Doplnující klasifikace podle Neb.lát.V dopln ěk II: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Upozorn ění na omezení práce: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Jiná ustanovení, omezení a zákazy
· Látky vzbuzující mimo řádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57 Nedá se použít.
· 15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

 CZ 
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ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

 CZ 


