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* 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

· Údaje k produktu

· Obchodní označení: Servoplan FS 101
· Použití látky / přípravku Hmota samonivelační k vyrovnání podkladuv interiéru

· Identifikace výrobce/dovozce: 1.distributor
KIESEL s.r.o.
Chodovská 3/228, Praha 4, 141 00
Identifikační číslo (IČ) 64944531
Telefon +420- 272765071, 272019341-3
Fax +420 - 272019344
Výrobce
KIESEL BAUCHEMIE GmbH
Wolf Hirth Str. 2
D 737 30 ESSLINGEN, Německo
Tel: +49-711 93134-0
Fax: + 49-711 931 34 140

· Obor poskytující informace: kancelář firmy KIESEL, s.r.o.
Během běžných otvíracích hodin:
Telefon +420- 272765071, 272019341-3
Fax +420 - 272019344

· Nouzové telefonní číslo: Telefonní číslo pro mimořádné situace:
Toxikologické informační středisko
Na bojišti 1, 128 21 Praha 2,
telefon (24 hod/den)
224 91 92 93, 224 91 54 02
Autorizovaná osoba KIESEL s.r.o. +420-603 595 155

2 Informace o složení látky nebo přípravku

· Popis: Směs ze speciálních cementů a přísad

· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Portlandský cement, chemické látky Xi; R 38-41 2,5-10%

Hlinitanový cement Xi; R 36/38 10-25%

· Dodatečná upozornění: viz též údaje k bodu 8/Omezování expozice látkou nebo přípravkem a
ochrana osob

3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

· Označení nebezpečí:
Xi Dráždivý

· Nejzávažnější nepříznivé účinky
na zdraví člověka a životní
prostředí při používání látky/
přípravku Výrobek obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky.

R 36/38 Dráždí oči a kůži.

4 Pokyny pro první pomoc

· Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při nevolnosti přivolat lékařskou pomoc.

· Při nadýchání: Nevdechujte prach
Vdechování prachu způsobuje dráždění a otok dýchacích cest.

· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s

lékařem.
(pokračování na straně 2)
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· Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.
Nechat postiženého, aby se samovolně vyzvracel.
Ihned vyhledat lékaře.
Rozhodnutí o tom, zda se má vyvolat zvracení by měl učinit lékař.

5 Opatření pro hasební zásah

· Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
Výrobek samotný je nehořlavý.

· Nevhodná hasiva: Plný proud vody
· Zvláštní ochranné prostředky pro

hasiče: V případě požáru použít dýchací přístroj nezávislý na okolí.

6 Opatření v připadě náhodného úniku látky nebo přípravku

· Bezpečnostní opatření pro
ochranu osob: Starat se o dostatečné větrání.

Zamezit vytváření prachu.
V případě víření prachu použít dýchací přístroj.
Nosit osobní ochranný oděv.

· Bezpečnostní opatření pro
ochranu životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.

· Doporučené metody čistění a
zneškodnění: Nabrat mechanicky.

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.
Zpětné zhodnocení je třeba upřednostňovat před likvidací.

· Další údaje: Po kontaktu s vodou tvrdne.

7 Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému

zacházení: Chránit před vlhkostí.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Nevdechujte prach.
Ochrana dýchacích cest jenom při víření prachu.

· Upozornění k ochraně před
ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory

a nádoby: Chráněný před vlhkostí v uzavřených prostorách.
Odprašnění podle BImSchG popř. TA vzduch.

· Upozornění k hromadnému
skladování: Nejsou žádné výrobky s nimiž výrobek nesmí přijít do styku, které je

třeba zvláště zmiňovat.
· Další údaje k podmínkám

skladování: Udržovat mimo potravin a nápojů.
· Skladovací třída: 13 (VCI - koncept)

8 Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

· Kontrolní parametry:

· Další upozornění: *) G = celkové množství prachu
(pokračování na straně 3)
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· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a

hygienická opatření: Dodržovat předpisy profesních sdružení.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Během práce nejíst a nepít.

· Ochrana dýchacích orgánů: Za normálních okolností není potřebná žádná osobní ochrana
dýchacích cest.
Ochrana dýchacích cest pouze při víření prachu.

· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
· Ochrana kůže: Pracovní oděv s dlouhými rukávy.

* 9 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

· Všeobecné údaje

Skupenství: Pevné
Barva: Šedá
Zápach (vůně): Charakteristický

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: neurčeno °C

· Bod vzplanutí: nepoužitelný °C

· Zápalná teplota: nepoužitelný °C

· Meze výbušnosti:
Dolní mez: nepoužitelný Vol %

· Tenze par: nepoužitelný hPa

· Hustota:

· Hustota sypatelnosti při 20°C: 1300 kg/m3

· Hodnota pH (100 g/l) při 20°C: 13

· Obsah ředidel: nepoužitelný %

· Další údaje: Fyzikální údaje jsou průměrné hodnoty.

10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

· Termický rozklad / Podmínky,
kterých je nutno se vyvarovat: Přístup vlhkosti

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.
· Látky a materiály, s nimiž výrobek

nesmí přijít do styku: Nejsou žádné neslučitelné výrobky, které by bylo potřeba zvláště
zmiňovat.

· Nebezpečné produkty rozkladu: Žádný při řádném zacházení

11 Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

· Zkušenosti u člověka: Při řádném zacházení a dodržování všeobecně platných hygienických
předpisů nejsou známy žádné případy poškození zdraví.
Výrobek obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky.
Může způsobit podráždění pokožky a očí.

(pokračování na straně 4)
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· Doplňující toxikologická
upozornění: Vodní roztok podle koncentrace způsobuje podráždění nebo poleptání

očí, pokožky a sliznic.

12 Ekologické informace o látce nebo přípravku

· Ekotoxické účinky: Možná pouze při nechtěném úniku většího množství ve spojení s vodou
díky zvýšenému faktoru pH.

· Všeobecná upozornění: Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Při řádném zacházení není známo žádné poškození životního prostředí a
nelze ho ani očekávat

13 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

· Produkt:
· Doporučení: Recyklaci je třeba upřednostňovat před likvidací.

Při dodržení místních úředních předpisů se může uskladnit.
· Kódové číslo odpadu: EAK kód: 170101

EAK označení: beton
Původ: beton, cihly, dlaždice, keramika a materiály na sádrové bázi

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Prázdné obaly odevzdat k místnímu zpětnému zhodnocení, recyklaci

nebo likvidaci.

14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku

· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad

* 15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

· Označení podle právních směrnic
EHS: Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt

označovat.
Upozornění:
Výrobek obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky. Proto je třeba
chránit pokožku a oči. Při kontaktu řádně opláchněte vodou.

· Poznávací písmeno a označení
nebezpečnosti produktu:

Xi Dráždivý

· Nebezpečné komponenty k
etiketování: Portlandský cement, chemické látky

· R-věty: 36/38 Dráždí oči a kůži.
· S-věty: 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

22 Nevdechujte prach.
24 Zamezte styku s kůží.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento

obal nebo označení.
(pokračování na straně 5)
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· Národní předpisy: PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY A DALŠÍCH
ZÁVAZNÝCH NOREM (vždy v platném znění):

Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah
bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému
přípravku
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 254 /2001 Sb. o vodách
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 355/2001 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
Vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících
látek,tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly
Sdělení č. 65/2003 Sb., - ADR
České státní normy ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a
sklady.

· Ustanovení v případě poruchy: nepoužitelný
· Technický návod pro vzduch:
· Třída podíl v % nepoužitelný
· Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.

* 16 Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
Kapitoly, které se oproti minulým verzím změnily jsou označeny " * ".
Údaje v položkách 4 až 8 a 10 až 12 se z části nevztahují na užívání a řádné použití výrobku (viz. příslušné
informace o použití a výrobě), nýbrž na uvolnění většího množství při nehodách a neočekávaných
událostech.

Tyto údaje popisují výlučně bezpečnostní požadavky výrobku nebo výrobků a zakládají se na současném
stavu našich znalostí. Nepředstavují žádné ujištění o vlastnostech popisovaného výrobku nebo výrobků ve
smyslu zákonných předpisů o záruce. Specifikace dodávek si zjistěte na příslušných letácích o výrobku.

· Relevantní věty R 36/38 Dráždí oči a kůži.
38 Dráždí kůži.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.

· Obor, vydávající bezpečnostní list: Bezpečnost práce a životní prostředí.
· Poradce: Pan SUCKER
· * Údaje byly oproti předešlé verzi

změněny
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