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BEZPEČNOSTNÍ LIST  
 
1 - IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DISTRIBUTORA 
Identifikace přípravku  
Název :   DAMISOL-3630HIR/300MPA.S.X1  
Kód výrobku :  E3630HR300 
Použití výrobku : nátěrová hmota  
Identifikace výrobce : 
Název výrobce : Von Roll France SA. 
Addresa : Ets Résines / Meyzieu - 145 rue de la République - BP 128 - 69883. Meyzieu Cedex. - France. 
Telefon: +33 (0)4 78 04 59 04.  
Fax:+33 (0)4 78 31 66 43.  
jean-michel.delamare@vonroll.com   
URL : www.vonroll.com  
Identifikace distributora : 
Název distributora : SILENT-CZECH spol. s r.o. 
Adresa : Poličná 462 - 757 01 Valašské Meziříčí - Czech Republic 
Telefon: +420 571 611 732.  
Fax+420 571 620 639.    
sarka.zelenkova@silent-czech.cz  
URL : www.silent-czech.cz  
Telefonní číslo pro mimořádné situace : +33 (0)1 45 42 59 59 
Toxikologické informační středisko :  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  tel. +420 224919293;  e-mail : tis.cuni@cesnet.cz  
 
 
2 - ÚDAJE  O NEBEZPEČNOSTI  
Tento výrobek není klasifikován jako hořlavý.  
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES 
 
 
3 - SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  
Plný text R – vět uvedených  v bodu,  viz bod  16. 
Údaje o nebezpečných složkách 
(přítomných v přípravku v uvedených koncentracích): 
Tento přípravek neobsahuje nebezpečné látky této kategorie. 
Další látky představující riziko : 
Nejsou známy látky této kategorie.. 
Látky přítomné v koncentraci pod minimálním nebezpečným prahem : 
 Nejsou známy látky této kategorie.. 
Další látky s expozičními limity: 
Nejsou známy látky této kategorie.. 
 
 
4 - POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
Všeobecně v případě pochybností nebo pokud symptomy přetrvávají vždy kontaktujte lékaře. NIKDY nevyvolávejte zvracení u osoby, která je v 
bezvědomí. 
Při inhalaci : 
V případě vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu. Při zástavě dechu provádějte umělé dýchání a 
zavolejte lékařskou pomoc. Nepodávejte postiženému nic ústy. Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a zavolejte lékaře. 
Při zasažení očí : 
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, 
neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 15 minut; zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. 
Při styku s kůží : 
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla. 
Při požití : 
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a 
plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka). Pokud možno 
podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet zajistěte lékařské ošetření. Ukažte tento obal nebo označení.  
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5 - OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
Nerelevantní 
Zvláštní nebezpečí : 
Možné ohrožení zplodinami hoření  (oxidy uhlíku, organické páry). 
Ochranné prostředky pro hasiče : 
SCBA, ochranný protichemický oblek 
Poznámka:  SBCA – Self-contained Breathing Apparutus 
 
 
6 - OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  
Preventivní opatření na ochranu osob :  
Konzultujte bezpečnostní opatření uvedená v bodě 7 a 8. 
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí :  
Zabraňte rozšíření nátěrových hmot do okolí, vniknutí do kanalizace, vodních toků. Ohraďte unikající materiál. 
Metody pro likvidaci úniků 
Způsob likvidace  :  
Podle stávající legislativy. Odsajte tuto látku do kontejneru, vhodně označeného a předejte k likvidaci oprávněné osobě. 
Nepoužívejte rozpouštědla.  
Čištění/dekontaminace :  
Malá množství nasáknout do absorbentu (vermikulit), shromáždit do sběrných nádob a likvidovat podle předpisů. používejte 
detergenty, nepoužívejte ředidla. 
Likvidace :    
Spálením oprávněnou spalovnou odpadů. Blíže viz bod 13 tohoto bezpečnostního listu. 
 
 
7 - ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  
Pravidla vztahující se ke skladování se týkají prostor, kde se s výrobkem nakládá. 
Nakládání : 
Používejte pouze v dobře větraných prostorech  
Prevence požáru : 
Zabraňte přístupu nepovolaným osobám.  
Skladování : 
Uchovávejte obal těsně uzavřený a na dobře větraném místě. 
 
 
8 - OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Používejte osobní ochranné prostředky podle nařízení č. 89/686/EEC.  
Technická opatření : 
Zajistěte přiměřené odvětrání se zachytáváním emisí. Kontrolujte pravidelně pracovní prostředí. Pokud je odvětrání nedostatečné a nelze dodržet 
koncentraci par pod expozičními limity, používejte dýchací přístroj. 
Expoziční limity podle přílohy č.2 nařízení vlády,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ES limity jsou uvedeny podle přílohy ke směrnici 

Evropské komise 2000/39/ES. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, není látky sledována, nebo údaj není v současné době k dispozici. 
Nestanoveny 

Ochrana dýchacích orgánů : 
Nevdechujte páry/aerosoly. 
Ochrana rukou: 
Pro exponovanou kůži použijte ochranný krém, ale nepoužívejte jej po kontaktu s výrobkem. 
Ochrana očí a obličeje : 
Zamezte styku s kůží a očima, používejte ochranné rukavice.  
Ochrana kůže : 
Používejte pracovní oblečení. 
 
 
9 - FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
Všeobecné informace : 
Fyzikální stav:  kapalina 
Důležité informace z hlediska zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
Reakce (pH)   nerelevantní. 
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Bod varu  nerelevantní. 
Bod vzplanutí   > 60ºC    
Tenze par (při 20°C) nerelevantní.   
Hustota   > 1000 kgm-3  
Rozpustnost ve vodě  nemísitelný  
9.3 Další informace  
Bod tání    nerelevantní. 
Teplota vznícení    nerelevantní. 
Teplota rozkladu      nerelevantní. 
 
 
10 - STÁLOST A REAKTIVITA 
Přípravek je stabilní za dodržení podmínek zacházení a skladování uvedených v bodě 7 a 8. 
 
 
11 - TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
Přípravek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EEC.  
 
 
12 - EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Ekologické údaje pro výrobek nejsou k dispozici.  
 
 
13 - POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  
Nevylévejte do kanalizace a vodních toků. 
Odpad : 
Recyklujte nebo likvidujte odpad ve shodě s právními předpisy oprávněnými osobami.  Nekontaminujte půdu a vody odpadem, nelikvidujte odpad 
v životním prostředí.  
Znečištěné obaly : 
Vyprázdněte obal úplně. Dodržujte označení na obalu. Obaly předávejte oprávněným osobám. 
 
 
14 - INFORMACE PRO PŘEPRAVU  
Speciální preventivní opatření  - Je nutné použít „Zvláštní ustanovení 640E“. 
Přepravní klasifikace nebezpečných věcí pro jednotlivé druhy přeprav 
Pozemní přeprava ADR/RID:  neklasifikován 
Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR :  neklasifikován 
Letecká přeprava   ICAO/IATA: neklasifikován 
Přeprava po moři IMDG : neklasifikován 
Další použitelné údaje: žádné 
 
 
15 - INFORMACE O PŘEDPISECH  
Tento přípravek byl klasifikován ve shodě s nařízením č. 1999/45/EC,  č. 2008/58/EC s 30. adaptací nařízení č.67/548/EEC, č.2009/2/EC s 31. 
adaptací nařízení č.67/548/EEC. 
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení č. 1999/45/EC .  
Tento výrobek není klasifikován jako hořlavý.  
Klasifikace přípravku : 
neklasifikován. 
Obsahuje: 
nerelevantní 
Rizikové a bezpečnostní věty : 
S 7   Uchovávejte obal těsně uzavřený   
Obsah těkavých organických látek (těkavých organických látek) ve výrobku :  
Neobsahuje těkavé organické látky. 
podkategorie produktů podle 2004/42/ES : netýká se 
 
 
16 - DALŠÍ INFORMACE  
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Údaje v bezpečnostním listu  výrobku jsou data odpovídající současným technickým znalostem. Výrobek smí být použit pouze 
způsobem uvedeným v technické dokumentaci výrobku. Bezpečnostní list je sestaven na základě přílohy k vyhlášce č. 231/2004 Sb. 
a směrnice Komise EU 91/155/EHS, kterou se definuje a stanoví podrobné uspořádání systému specifických informací o 
nebezpečných přípravcích. Klasifikace je provedena konvenční výpočtovou metodou podle přílohy č. 3 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.  
Text  rizikových vět R-vět z bodu 3: 
nerelevantní 


