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Ceresit CO 81

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Ceresit CO 81
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
edpokládané použití:
Prok emen ní – kapalina pro vývrtnou injektáž a plošné dodate né ut sn ní zdiva proti vzlínající vlhkosti
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004
Praha 7
CZ
Tel.:
+42 (02) 20101111
Fax. .:
+42 (02) 20101535
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace (DPD):
Produkt není klasifikován jako nebezpe ný.
2.2 Prvky ozna ení
Prvky ozna ení (DPD):
R-v ty: Neuvádí se
S-v ty: Neuvádí se
Dodate né pokyny: Neuvádí se
2.3 Další nebezpe nost
Žádná

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
Všeobecná chemická charakteristika:
Vodní roztok k emi itan s hydrofóbními p ísadami, roztok k emi itanu draselného o vlastnostech uvedených níže.
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:
Chemický název
íslo CAS
emi itá kyselina, draselná s l , MR > 3,2
(K2O+SiO2, v pom ru 33% + 67%)
1312-76-1

íslo ES
REACH Reg. íslo
215-199-1

Obsah

Klasifikace

< 20 %

Dráždivost pro k ži 2; kožní
H315
Vážné poškození o í/podrážd ní o í 1
H318
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice 3; inhala ní expozice
H335
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Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.
Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:
Chemický název
íslo CAS
emi itá kyselina, draselná s l , MR >
3,2
(K2O+SiO2, v pom ru 33% + 67%)
1312-76-1

íslo ES
REACH Reg. íslo
215-199-1

Obsah

Klasifikace

< 20 %

Xi - Dráždivý; R37/38, R41

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
V p ípad obtíží vyhledejte léka e. P i jakýchkoli negativních ú incích se pora te s léka em. Produkt nep edstavuje ohrožení
zdraví nebo životního prost edí.
Expozice vdechováním:
Osobu vyve te z kontaminované zóny na erstvý vzduch. V p ípad podrážd ní nebo jiných obtíží vyhledejte léka e.
Kontakt s k ží:
Opláchnout proudem vody a mýdlem, min. 10 minut. Ošet ete pokožku regenera ním krémem. Zne išt ný od v ihned
svlékn te.
Kontakt s o ima:
Okamžit vypláchn te o i mírným proudem vody po dobu alespo 15 minut. Chra te p itom produktem nezasažené oko.
Pokud bolesti p etrvávají (intenzívní ostrá bolest, citlivost na sv tlo, porucha vid ní), pokra ujte ve vyplachování a
vyhledejte léka e nebo nemocnici.
Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrdlo. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc. Pokud možno ukažte obal nebo
tento bezpe nostní list. Nevyvolávejte zvracení.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky:
Neuvádí se
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Viz. bod: Popis první pomoci

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
oxid uhli itý, p na, hasicí prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.
Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod použít:
Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
V p ípad požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).
5.3 Pokyny pro hasi e
Používejte dýchací p ístroj a základní ochranné vybavení. Požárem nezasažené nádoby ochlazujte vodou.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Používejte ochranné vybavení p i p ekro ených limitech v ovzduší.
Zamezte styku s k ží a o ima. Nebezpe í uklouznutí na rozlitém produktu.
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6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.
Vniknutí velkého množství produktu do vod nebo kanalizace ohlaste p íslušným ú ad m.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Seberte pomocí absorp ního materiálu (písek, piliny, zemina), velká množství vypumpujte/odsajte.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
kladn v trejte pracovní prost edí. Nevylévejte do kanalizace. Nevdechujte páry. Zamezte styku s k ží a o ima.
Hygienická opat ení:
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
i práci nejezte, nepijte a neku te.
7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Skladujte v uzav ených p vodních nádobách. Chra te p ed mrazem.
Neskladujte spole
s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).
Zajist te dostate né v trání skladovacích prostor.
7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití
Prok emen ní

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky
8.1 Kontrolní parametry
Platí pro
CZ
Biologický index expozice:
8.2 Omezování expozice:
Zamezte styku s k ží a o ima. P i práci nejezte, nepijte a neku te. Po práci a v p estávkách si umyjte ruce.
Ochrana dýchacích cest:
Zajist te dostate né v trání pracovního prostoru. V p ípad nadm rných koncentrací v pracovním ovzduší nebo nelze-li
zajistit dostate né v trání nebo jsou – li zpracovávána velká množství produktu zajist te odsávání par/ochranné vybavení –
dýchací masku s filtrem na organické výpary.
Ochrana rukou:
V p ípad dlouhodobého kontaktu se doporu ují ochranné rukavice (dle EN 374, index ochrany 6, doba perforace > 480min.)
Používejte vhodné ochranné rukavice z nitridového kau uku (0,4mm), chloroprenu (0,5mm), PVC (0,7mm). Je t eba dbát,
aby byly výše uvedené doby pr niku v praxi podstatn kratší než hodnoty stanovené p edpisem EN 374. P i prvních
známkách opot ebení ochranné rukavice ihned vym nit. Údaje výrobce rukavic a p íslušná pravidla profesního sdružení musí
být vždy dodržena. Doporu ujeme zpracovat plán pé e o ruce ve spolupráci s výrobcem rukavic a profesním sdružením
pracovník v souladu s místními podmínkami a požadavky provozu.
Ochrana o í:
sn p iléhající ochranné brýle s bo ní ochranou dle EN166.
Ochrana t la:
Vhodný odolný pracovní oblek.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
bezbarvá kapalina
slabý
Zápach
pH
Po áte ní bod varu

cca 9 – 10
> 100 °C
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Bod vzplanutí
Teplota rozkladu
Tlak páry
Hustota
Sypná hustota
Viskozita
Viskozita (kinematická)
Výbušné vlastnosti
Kvalitativní rozpustnost (23 °C (73.4 °F))
Teplota tuhnutí
Bod tání
Ho lavost
Teplota samovznícení
Mezní hodnoty výbušnosti
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpa ování
Hustota páry
Oxida ní vlastnosti
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Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
cca 1,20 g/cm3 (voda, 20°C)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozpustný p i 20°C ve vod
cca 0°C (podobné vlastnosti jako voda)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Neho lavý
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Další informace
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Hlavní látka reguje alkalicky, v normálních podmínkách je málo rozpustná ve vod . Na povrchu reaguje s bezvodou
kyselinou uhli itou za vzniku K2CO3. m že reagovat s výpary kyselin. V reakci s lehkými kovy se m že vytvá et
vodík. P i reakci s kyselinami vzniká velké množství tepla. S kyselinou fluorovodíkovou vytvá í nebezpe né páry.
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí
Viz kapitola reaktivita 10.1
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit
Neuvádí se.
10.5 Neslu itelné materiály
Roztoky i výpary kyselin, pozinkované materiály, hliník, cín, olovo a jejich stopy
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu
i normálních podmínkách skladování a zacházení nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických ú incích
Chemický název
íslo CAS
emi itá kyselina, draselná
l
1312-76-1
emi itá kyselina, draselná
l
1312-76-1
emi itá kyselina, draselná
l
1312-76-1

Typ
hodnoty

Hodnota

LD50

> 5000 mg/kg

Studie
akutní
toxicity
krysa

LC50

> 2,06 g/m3

krysa

LD50

> 5000 mg/kg

krysa

Expozi ní
doba

Druh

Metoda

požití s jídlem

inhala

nanesení na k ži

Všeobecné informace o toxikologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod 3 jsou k dispozici následn .
Toxicita látky klesá s rostoucí MR. Látka nevykazuje vysokou toxicitu a nep edstavuje vážné nebezpe í.
produkt není rakovinotvorný, není toxický pro reprodukci, nepoškozuje kmenové bu ky.
Podrážd ní k že:
Podle test kyseliny k emi ité: nedráží, p ípadn slab dráždí k ži v závislosti na MR. S rostoucí molekulární hmotností
klesá dráždivost.
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ní dráždivost:
Látka nebyla testována. P i koncentraci do 35% a MR 2,47; 3,4 a 3,9 se objevuje slabé podrážd ní oka (králík).

ODDÍL 12: Ekologické informace
Všeobecné informace o ekologii:
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj vody. Rzpustné k emi itany se neliší od p írodních
forem k emi itan , které p edstavují 59% zemské k ry a dostávají se do vod p irozenou cestou.
12.1 Toxicita
i odpov dném odkládání malých množství do biologické sféry nehrozí poškození.
Chemický název
íslo CAS
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l
emi itá kyselina, draselná
l

Typ
hodnoty
LC50

Hodnota
mg/l
> 146

EC50

207

EC20

> 354,5

EC0

> 10 000

EC0

> 3480

EC0

> 1000

EC0

> 348

Studie akutní Expozi ní
toxicity
doba
Ryby
48h

Druh

Metoda

Leuciscus idus

akutní

72 h

algae, mikroorganismy

dlouhodobá

mikroorganismy

72h

Scenedesmus subspicatus

dlouhodobá

mo ské
mikroorganismy
mo ské
mikroorganismy
mo ské
mikroorganismy
mo ské
mikroorganismy

18h

pH 7,6-7,8

18h

Pseudomonas putida

18h

pH > 9

18h

Pseudomonas putida

asy

12.2 Perzistence a rozložitelnost:
Rozpušt ní k emi itan ve vod podléhá hydrolýze. V normálních podmínkách p i pH > 10,6 se stabilizuje. S r stem MR
vzr stá podíl Si-O-Si vazby a klesá chemická aktivita a vzr stá odolnost proti abiotickým rozkladným proces m. Látka o
modulu MR>3,3 je v životním prost edí málo aktivní, odolná fotodegradaci na vzduchu i v p .
12.3 Bioakumula ní potenciál / Mobilita v p
:
Hlavní látka ve sm si vykazuje nízký bioakumula ní potenciál – potvrzeno výsledky výzkumu toxicity na obratlovcích. Produkt
není mobilní v p
– látka anorganická.
12.4 Vlasnosti PBT a vPvB:
Sm s neobsahuje látku která yb vykazovala vPvB nebo PBT vlastnosti.
12.5 Další škodlivost:
Není známa.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nep echovávejte v blízkosti povrchových vod a kanaliza ních systém .
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn platnými p edpisy
Likvidace zne išt ného obalu:
Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci pouze v p ípad , že jsou úpln prázdné.
Evropské íslo odpadu
Kód odpadu se m že lišit v závislosti na ur eném a skute ném použití.
Doporu uje se sebrat zbytky produktu do samostatného kontejneru (nádoby) a p edání firm pov ené a zp sobilé k odborné
likvidaci odpad .

ODDÍL 14: Informace pro p epravu
Všeobecné pokyny:
Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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ODDÍL 15: Informace o p edpisech
15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a sm sích
Zákon 185/2001 Sb o odpadech, v platném a ú inném zn ní
Na ízení komise EU . 453/2010, kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu a Rady ES 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ES 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, v platném a
inném zn ní
Na ízení vlády . 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, v platném a ú inném zn ní
Vyhláška . 402/2011o hodnocení nebezpe ných vlastností chemických látek a chemických sm sí a balení a ozna ování
nebezpe ných chemických sm sí
Vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných odpad
Vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpad
Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu provedení zp tného odb ru n kterých výrobk

ODDÍL 16: Další informace
Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
H315 Dráždí k ži.
H318 Zp sobuje vážné poškození o í.
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest.
R37/38 Dráždí dýchací orgány a k ži.
R41 Nebezpe í vážného poškození o í.
Další informace:
Výrobek je ur en pro profesionální použití.
Údaje v tomto bezpe nostním listu jsou založeny na stavu znalostí a zkušenostech výrobce k datu vydání tohoto dokumentu.
Nep edstavují žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s obvyklým zacházením za
normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu. Za jakékoli jiné použití tohoto výrobku, event. v
kombinaci s jinými produkty nebo postupy je zodpov dný sám uživatel.
Zásadní zm ny v bezpe nostním listu proti p edchozí verzi (pokud existuje): ozna ené mod e.

