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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM�SI A SPOLE�NOSTI / PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název výrobku: SL250 

   
1.2 P�íslušná ur�ená použití látky nebo sm�si a nedoporu�ená použití 
 Pr�myslové zna�ení. 
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe�nostního listu    

Výrobce   INTRAMA 
      PIPA - Allée des Combes 
      F-01150 BLYES 
      Francie 
      Tel.:: +33 (0)4 74 46 23 23 
      Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
      E-mail: intrama@intrama.com 

 
Distributor v �R   PRAMARK s.r.o. 
   K�ížová 1018/6 
   15000 Praha 5 
   �eská republika 
   Tel. +420251563385 
   Fax.+420251563385 
   DI� : CZ26198941 
   www.pramark.cz  
 
Zpracovatel �eské verze bezpe�nostního listu Ing. Lucie Fábelová            fabelova@loganplus.cz 

        
1.4  Telefonní �íslo pro naléhavé situace 
V p�ípad� nehody lze konzultovat obsah tohoto bezpe�nostního listu na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 
(nep�etržitá služba Toxikologického informa�ního st�ediska – TIS Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1,  
12808 Praha 2) 

 
 
2. IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI 
 

2.1 Klasifikace látky nebo sm�si  
Produkt je podle zákona  356/2003 Sb. a sm�rnic Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES v posledním platném zn�ní  
klasifikován jako nebezpe�ný a podléhá povinnému zna�ení. 
   

2.2 Prvky ozna�ení    
Výstražný symbol  žádný 
  
R-v�ty    10  Ho�lavý 
     67          Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�. 
 
S-v�ty    žádné  
 
2.3 Další nebezpe�nost   
Hlavní rizika   Barva je ho�lavá. 
     Polypropylenové t�lo a nosi� hrotu, polyethylenové ví�ko, ventil, štítek a 
polyesterový  
     hrot jsou mírn� ho�lavé. 
     M�že dráždit o�i, dýchací systém a k�ži. 
 
Specifická rizika 
Styk s barvou m�že zp�sobit podrážd�ní o�í. Barva m�že zp�sobit podrážd�ní dýchacích cest a pokožky. Barva 
m�že mít škodlivý vliv na vodní organismy. 
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3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
3.1 Látky     nevztahuje se, jedná se o sm�s 
   

3.2 Sm�si     Sm�s obsahující nebezpe�nou látku.  
 
Obsažená nebezpe�ná látka: 

Složka �íslo ES �. CAS 
 

Indexové �. Podíl 
(hm. %) 

Symbol 
nebezpe�-

nosti 
R-v�ty 

Butyl-acetát 204-658-1 123-86-4 607-025-00-1 40 <C� 60 žádný 10-66-67  
Propan- 2- ol 
(isopropylalkohol) 200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 5 <C� 10 F, Xi 11-36-67 

2-methoxy-1-
methylethyl-acetát 203-603-9 108-65-6 607-195-00-7 1 <C� 5 - 10 

Benzaldehyd 202-860-4 100-52-7 605-012-00-5 0 <C� 0,5 Xn 22 
 
Plné zn�ní R-v�t viz oddíl 16. 

 
 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecn�    V p�ípad� nevolnosti nebo pokud se objeví symptomy, vyhledejte léka�skou  
  pomoc. Nikdy nic nepodávejte ústy osob� v bezv�domí. 
Vdechnutí    Postiženého vyve�te na �erstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. P�i  
      nepravidelném dýchání nebo zástav� dechu poskytn�te um�lé dýchání.   
      Nepodávejte nic ústy. V p�ípad� bezv�domí uložte postiženého do  
      stabilizované polohy a vyhledejte léka�skou pomoc.  
Zasažení pokožky   Odstra�te od�v nasáklý barvou.  
      Pokožku d�kladn� omyjte vodou a mýdlem nebo jemným detergentem.  
      Nepoužívejte rozpoušt�dla nebo �edidla.  
Zasažení o�í    Odstra�te p�ípadné kontaktní �o�ky. Vyplachujte velkým množstvím �isté,  
      �erstvé vody po dobu nejmén� 10 minut, držte p�itom rozev�ená ví�ka.   
Požití  P�i náhodném požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc.  Uložte  
  postiženého v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte 
postiženému velké  
  množství vody nebo mléka.     
 
4.2 Nejd�ležit�jší akutní a opožd�né symptomy a ú�inky   
Popis symptom� viz oddíl 11. 
 
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka�ské pomoci a zvláštního ošet�ení 
Neuvedeno.  

 
 
5. OPAT�ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  P�na odolná alkoholu, vodní sprcha, prášek, oxid uhli�itý. 
Nevhodná hasiva: Nepoužívejte vodní proud. 
 
5.2 Zvláštní nebezpe�nost vyplývající z látky nebo sm�si  
Nádoby vystavené požáru chla�te vodní sprchou.  
Zamezte úniku požárních vod do kanalizace nebo vodních tok�. 
P�i požáru se vyvíjí hustý �erný dým.  Rozkladné produkty mohou být zdraví škodlivé. M�že být nutné použití 
nezávislého dýchacího p�ístroje.  
 
5.3 Pokyny pro hasi�e 
Použijte nezávislý dýchací p�ístroj a ochranný od�v.   
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6. OPAT�ENÍ V P�ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU   

 
6.1 Opat�ení na ochranu osob, ochranné prost�edky a nouzové postupy  
Zam�stnance evakuujte do bezpe�né oblasti. Odstra�te zdroje vznícení a oblast vyv�trejte. Zamezte vstupu 
nepovolaným osobám. Nevdechujte páry.  Použijte osobní ochranné pom�cky dle oddíl� 7 a 8.  
 
6.2 Opat�ení na ochranu životního prost�edí   
Zamezte úniku látky do kanalizace a  vodních tok�. Pokud produkt vnikne do kanalizace nebo stok okamžit� 
kontaktujte místní vodohospodá�skou spole�nost, p�i úniku do vodních tok�, �ek nebo jezer kontaktujte státní 
orgány pro ochranu vod.  
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro �išt�ní 
Uniklý materiál seberte neho�lavým sorbentem, nap�. pískem, zeminou, vermikulitem, k�emelinou. Umíst�te do 
vhodných nádob pro zneškodn�ní. 
Kontaminovanou oblast je t�eba okamžit� vy�istit vhodným dekontamina�ním prost�edkem. Jedním z možných 
(ho�lavých) dekontamina�ních prost�edk� je sm�s z: vody (45 objemových %), ethanol nebo isopropanol (50 %), 
koncentrovaný (d: 0,880) roztok amoniaku (5 %). Neho�lavou alternativou je uhli�itan sodný (5 %) a voda (95 %). 
Stejný dekontamina�ní prost�edek p�idejte ke zbytk�m výrobku a nechte stát n�kolik dní v neuzav�eném kontejneru 
dokud neodezní reakce. Po dosažení této fáze kontejner uzav�ete a zneškodn�te podle p�edpis�.  
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Zneškodn�te dle pokyn� v oddílu 13. 

 
 
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ   

 
7.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení  
Preventivní opat�ení 
Osoby s predispozicí k astmatu, alergiím nebo chronickým �i opakujícím se onemocn�ním dýchacích cest by m�ly 
být p�i práci v procesech s tímto produktem pod p�im��eným léka�ským dohledem.  
Páry jsou t�žší než vzduch a mohou se ší�it p�i zemi. Se vzduchem mohou tvo�it výbušnou sm�s.  
Na místech používání produktu nejezte, nepijte, neku�te. 
Osobní ochranné pom�cky viz oddíl 8. 
Manipulace s kontejnery s tímto produktem m�že být regulována Provozním �ádem pro manuální manipulaci. P�i 
provád�ní hodnocení se �i�te hmotností uvád�nou na kontejneru.  
 
Technická opat�ení 
Produkt používejte pouze v místech, kde není otev�ený ohe� nebo jiné zdroje vznícení. Elektrické za�ízení musí být 
chrán�no podle vhodných norem.  
Produkt se m�že elektrostaticky nabíjet: p�i p�elévání z kontejneru do kontejneru použijte ukost�ovací kabely.  
Pracovníci by m�li používat antistatickou obuv a od�v a podlahy by m�ly být elektricky vodivé.  
Zamezte tvorb� ho�lavých nebo výbušných koncentrací par ve vzduchu a zamezte koncentraci par v pracovním 
ovzduší nad povolenými limity expozice.  
 
Pokyny pro bezpe�né zacházení 
Uchovávejte nádoby t�sn� uzav�ené. 
Odstra�te zdroje tepla, jiskry a otev�ený ohe�. Používejte nejisk�ivé nástroje.  
Zamezte styku s pokožkou a o�ima. Nevdechujte páry a aerosoly.  
Nepoužívejte k vyprázdn�ní nádob tlak: nejedná se o tlakové nádoby. Uchovávejte vždy v nádobách ze stejného 
materiálu jako je dodaná nádoba.  
U�i�te opat�ení pro minimalizaci expozice atmosférické vlhkosti nebo vod�, protože dochází k tvorb� CO2, což 
m�že v uzav�ených nádobách vést k nár�stu tlaku.  
Pozor p�i novém otevírání �áste�n� použitých nádob. 
 
7.2 Podmínky pro bezpe�né skladování látek a sm�sí v�etn� neslu�itelných látek a sm�sí  
Preventivní opat�ení 
Dodržujte pokyny na štítku. Neku�te. Zamezte vstupu nepovolaným osobám. 
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Podmínky skladování 
Skladujte na suchém a dob�e v�traném míst�, mimo dosah zdroj� tepla, vznícení a p�ímého slune�ního zá�ení. 
Skladujte p�i teplotách mezi 0°C - 25 °C. 
Již otev�ené nádoby znovu ut�sn�te a skladujte nastojato aby nedocházelo k úniku. 
 
Nekompatibilní produkty 
Skladujte odd�len� od oxida�ních �inidel, siln� zásaditých a siln� kyselých materiál�, amin�, alkoholu a vody. 
 
Obalový materiál: 
Vyrobený ze stejného materiálu jako dodaná nádoba.  
 
7.3 Specifické kone�né / specifická kone�ná použití 
Viz návod k použití. 

 
 
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�EDKY 

 
8.1 Kontrolní parametry 
 

Složky se stanovenými kontrolními parametry pro pracovní prost�edí podle na�ízení vlády 361/2007 Sb.:  
Název PEL 

[mg.m-3] 
NPK-P 
[mg.m-3] 

Poznámka 

butylacetát 950 1200 - 
2-methoxy-1-methylethyl-
acetát 

270 550 D 

Iso-propanol 500 1000 D 
PEL p�ípustný expozi�ní limit chemické látky v ovzduší 
NPK-P nejvyšší p�ípustná koncentrace chemické látky v ovzduší 
Pozn.: D p�i expozici se významn� uplat�uje pronikání látky k�ží nebo silný dráždivý ú�inek na k�ži 
 
8.2 Omezování expozice 
Technická opat�ení   Osoby s predispozicí k astmatu, alergiím nebo chronickým �i opakujícím se  
      onemocn�ním dýchacích cest by m�ly být p�i práci v procesech s tímto  
      produktem pod p�im��eným léka�ským dohledem.  
      V míst� emisí by m�lo být instalováno odsávání par. Zajist�te dostate�nou 
      vým�nu vzduchu aby nedocházelo k úniku aerosolové mlhy na pracovišt�  
     mimo st�íkací kabinu. P�i práci ve st�íkací kabin� používejte ochranu 
      dýchacích cest (viz osobní ochranné pom�cky níže). 
Osobní ochranné pom�cky 
Ochrana dýchacích cest   V p�ípad� nedostate�né ventilace požijte vhodnou ochranu dýchacích cest. 
Ochrana rukou    Ochranné krémy mohou napomoci ochránit exponované �ásti pokožky, ale  
      nejsou náhradou za plnou t�lesnou ochranu. Neaplikujte je pokud již došlo k  
      expozici. 
      Pokud hrozí riziko styku s pokožkou, pora�te se s dodavatelem rukavic  
     ohledn� vhodného typu ochranných rukavic.  
Ochrana k�že a t�la   Obvykle jsou vhodné plášt� nebo overaly z bavlny nebo bavlny se syntetikou. 
Ochrana o�í    Použijte ochranné pom�cky na o�i proti pot�ísn�ní kapalinou. 
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 
Vzhled      t�lo: hliník 
       ví�ko: pevné, vyrobeno z PPHP 
       nosi� hrotu: pevný, vyrobený z polypropylenu 
       ventil: pevný, vyrobený z LDPE/HDPE 
       kuli�ka hrotu: pevná, vyrobená z nerezové oceli 
       hrot: pevný, vyrobený z polyesteru 
       štítek: pevný, vyrobený z PE 
       pružina ventilu: pevná, vyrobená z oceli 
       barva 
Barva      bílá, žlutá, �ervená, modrá, zelená, �erná 
Zápach      po esterech 
Prahová hodnota zápachu   není k dispozici 
pH      7 
Bod tání/bod tuhnutí    nestanoveno  
Bod varu/rozmezí bodu varu  nestanoveno 
Bod vzplanutí      25 °C  
Rychlost odpa�ování    nestanoveno 
Ho�lavost (pevné látky, plyny)  nestanoveno 
Mezní hodnoty ho�lavosti/výbušnosti v literatu�e nejsou hodnoty známy 
Tlak páry     nestanoveno 
Hustota páry     nestanoveno 
Relativní hustota    nepoužitelné 
Rozpustnost     nestanoveno 
Rozd�lovací koeficient  
 n-oktanol/voda    nestanoveno  
Teplota samovznícení   není k dispozici 
Teplota rozkladu    není k dispozici 
Viskozita     nestanovena 
Výbušné vlastnosti    není k dispozici 
Oxida�ní vlastnosti    není k dispozici 

 
9.2 Další informace 

Rozpustnost v tucích    nestanovena 
Rozpustnost v rozpoušt�dlech  �editelný estery a ketony 

 
 
10. STÁLOST A REAKTIVITA 

 
10.1 Reaktivita     Neuvedeno.  
10.2 Chemická stabilita    P�i použití a skladování dle pokyn� v oddílu 7 je výrobek 
stabilní. 
10.3 Možnost nebezpe�ných reakcí S aminy a alkoholy dochází k nekontrolovaným exotermním reakcím. 
10.4 Podmínky, kterým je t�eba zabránit Uchovávejte mimo dosah ohn� a jiných zdroj� tepla nebo vznícení. 
       Zamezte styku s neslu�itelnými materiály.  
10.5 Neslu�itelné materiály   Uchovávejte odd�len� od oxida�ních �inidel a siln� kyselých a siln�  
       zásaditých materiál�.  Produkt pomalu reaguje s vodou za 
tvorby oxidu  
       uhli�itého. V uzav�ených nádobách m�že dojít k nár�stu tlaku 
       vedoucímu až k deformaci, nafouknutí a v extrémních p�ípadech  
       prasknutí nádoby. 
10.6 Nebezpe�né produkty rozkladu  V p�ípad� požáru mohou vznikat nebezpe�né rozkladné produkty jako  
       kou�, oxid uhli�itý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku. 
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
 

11.1  Informace o toxikologických ú�incích 
 
Všeobecné informace    Údaje o vlastním výrobku nejsou k dispozici.  
  Na základn� vlastností isokyanát� obsažených v tomto 

výrobku m�že vést vdechování k akutnímu podrážd�ní a/nebo 
senzibilizaci dýchacích cest, vedoucích k astmatickým symptom�m, 
dušnosti a tíži na hrudi.  

 Citlivé osoby mohou následn� vykazovat astmatické symptomy i p�i 
expozici koncentracím isokyanát� výrazn� pod povolenými limity pro 
pracovní prost�edí. 

  Opakovaná expozice m�že vést k trvalému postižení 
dýchacích cest. 

Akutní toxicita   
Inhala�ní      Expozice parám organických rozpoušt�del m�že vést k negativním 
       vliv�m na zdraví jako je podrážd�ní sliznic, dýchacích cest a  
       negativním vliv�m na ledviny a centrální nervový systém.   
       Symptomy zahrnují bolesti hlavy, závrat�, ospalost, svalovou slabost,  
       únavu, otup�lost a v extrémních p�ípadech ztrátu v�domí. 
Styk s pokožkou    Opakovaný nebo dlouhodobý styk s produktem m�že vést k 
odmašt�ní  
       pokožky vedoucímu k nealergické kontaktní dermatitid� a absorpci  
       pokožkou. 
O�ní      St�íknutí do o�í m�že vyvolat podrážd�ní a p�echodné místní  
       poškození. 
Požití       M�že vést k podrážd�ní trávicího traktu, nevolnosti, zvracení a 
pr�jmu. 

 
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

 
12.1 Toxicita 
Údaje o vlastním výrobku nejsou k dispozici.   
P�i b�žném zp�sobu použití nejsou známy ani o�ekávány negativní vlivy na životní prost�edí. 
 
12.2 Persistence a rozložitelnost 
Údaje nejsou k dispozici.   
 
12.3 Bioakumula�ní potenciál 
Údaje nejsou k dispozici.   
 
12.4 Mobilita v p�d� 
Údaje nejsou k dispozici.   
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Údaje nejsou k dispozici.   
 
12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky 
Produkt nesmí proniknout do kanalizace a vodních tok� a nesmí být ukládán v místech, kde m�že ohrozit spodní 
nebo povrchové vody.  
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13. POKYNY PRO ODSTRA�OVÁNÍ  
 

13.1 Metody nakládání s odpady  
Veškerý odpad seberte do vhodného a ozna�eného kontejneru a zneškodn�te bezpe�ným zp�sobem v souladu s  
místními a národními ú�edními p�edpisy. 
 
Kontaminované obaly: 
Odpady, v�etn� vyprázdn�ných obal� jsou nebezpe�ným odpadem a musí být zneškodn�ny v souladu s platnými 
p�edpisy. 
 
Nakládání s obaly a odpady dle p�íslušných zákon�: Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�      a   jeho provád�cí p�edpisy, Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho 
provád�cí p�edpisy a  další  související p�edpisy.   

 
 
14. INFORMACE PRO P�EPRAVU   
 

Výrobek není klasifikován nebezpe�né zboží podle mezinárodních p�epravních pravidel: IMDG (námo�ní), ADR 
(silni�ní), RID (železni�ní), ICAO/IATA (letecká). 

 
 
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  
P�ípravek je podle zákona  356/2003 Sb. a sm�rnic Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES v posledním platném zn�ní  
klasifikován jako nebezpe�ný a podléhá povinnému zna�ení.  
 
Národní p�edpisy – �eská republika 
 
�eské zákony a na�ízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat na uvedený p�ípravek: 
 
Zákon �. 356/2003 Sb., Vyhláška MPO 232/2004 Sb., Vyhláška MŽP �. 234/2004 Sb., Vyhláška �. 219/2004 Sb.,  
Zákon �. 258/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákon �. 102/2001 Sb., Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., 
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, Zákon �. 185/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb.,  Vyhláška �. 383/2001 Sb. a Vyhláška �. 376/2001 Sb., Zákon 86/2002 Sb. 
 
Francie 
Nemoci z povolání - diagram 84 (p�ítomnost organických rozpoušt�del). 
 
Upozorn�ní 
Tento list informuje pouze o základních ve�ejných textech Unie platných k datu doru�ení tohoto bezpe�nostního 
listu. Nelze jej považovat za kompletní vý�et a v žádném p�ípad� nezproš	uje uživatele produktu od povinnosti 
seznámit se s oficiálními texty k veškerým povinnostem, které se ho týkají.  
Upozor�ujeme uživatele na nutnost seznámení se s aplikovatelnými národními p�edpisy.   
 
15.2 Posouzení chemické bezpe�nosti 
Není k dispozici. 

 
 
16. DALŠÍ INFORMACE   
    

Význam R-v�t uvedených v oddílu 3:   
10   Ho�lavý. 
11   Vysoce ho�lavý. 
22   Zdraví škodlivý p�i požití. 
36   Dráždí o�i. 
66   Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že. 
67           Vdechování par m�že zp�sobit ospalost a závrat�. 
 



BEZPE�NOSTNÍ LIST 
Podle Na�ízení EP a Rady (ES) �. 1907/2006 

 
SL250 

Datum vyhotovení �R: 13. 06. 2011 

Datum poslední revize v �R: 13. 06. 2011 

Verze v �R: 1 

 
 

 
Strana 8 z 8 

Omezení použití:   
Produkt by nem�l být používán k jinému ú�elu než je uvedeno v oddílu 1 bez upozorn�ní dodavatele a vyžádání 
písemných pokyn� k manipulaci.  
 
Zm�ny oproti p�edchozí verzi: 
Jedná se o první vydání 
 
Zdroje údaj� pro sestavení bezpe�nostního listu: 
Originální bezpe�nostní list výrobce s poslední revizí dne 24. 06. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protože specifické podmínky užívání produktu jsou mimo kontrolu dodavatele, je za dodržení požadavk� a 
zákonných p�edpis� zodpov�dný uživatel.  
Informace obsažené v tomto bezpe�nostním listu se opírají o sou�asný stav znalostí a aktuální zákonné p�edpisy a 
popisují zdravotn� bezpe�nostní a environmentální aspekty tohoto produktu. Nelze je proto považovat za záruku 
technických vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní ú�el použití.  


