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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název výrobku Atomin

1.2Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Relevantní identifikovaná použití Ochranná pasta proti cementaci v prášku.

Jen k průmyslovému použití.

*Doporucená omezení Není známo.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle předpisu (ES)
č.1272/2008

STOT RE 2; H373

*Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS / 1999/45/ES

Produkt není klasifikován jako nebezpečný co se týká 67/548/EHS /
1999/45/ES.

2.2 Prvky označení
Výstražným symbolem nebezpeč-
nosti

GHS08

Signálním slovem varování

Složka(y) určující nebezpečí pro
uvedení na štítku

Křemen

*H-věty H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované ex-
pozici .

P-věty P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

2.3 Další nebezpečnost
Ohrožení zdraví Sloučenina je klasifikována jako nebezpečná ve změně nařízení (EG)

č.1272/2008 [CLP].

Odpovědná osoba jgerstenberger@hef-durferrit.cz

Adresa HEF - Durferrit s.r.o.
Lomená 66
25070 Panenské Břežany
Tel: +420 724 913 837
Fax: +420 225 013 275
E-mail: info@hef-durferrit.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro nouzové volání TIS +420 224 919 293
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Tento výrobek není nebezpečný podle směnice 1999/45/ES.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemická charakteristika Směs silikátů.
Nebezpečné složky

zařazení 67/548/EHSobsažená látka
zařazení 1272/2008/ES

koncentrace

Xn;R48/20Křemen Číslo CAS: 14808-60-7
C. EC: 238-878-4 STOT RE 1;H372

< 10.0 hmot.%

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.

Při vdechnutí Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se vyvine a
přetrvává podráždění, volejte lékaře.

Při styku s kůží Preventivně omyjte ruce vodou.

Při styku s očima Zvedněte oční víčka a vyplachujte oči velkým množstvím vody nejméně 15
minut. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití Je-li postižený pri vědomí: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy Dosud nejsou známé žádné symptomy.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodné hasící prostředky Všechny.

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Hasící prostředky nevhodné z bez-
pečnostních důvodů

V kalírnách: Plný proud vody. Vodní proud se nesmí dostat do roztavené soli!!

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí při expozici, vy-
volané látkou nebo přípravkem jako
takovým, produkty jejich spalování
nebo uvolňovanými plyny

Tento výrobek není hořlavý. Při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranná výstroj při hašeb-
ním zásahu

Nezůstávejte v ohrožené oblasti bez dýchacího přístroje s vlastním okru-
hem. Zabraňte kontaktu s pokožkou, držte se v patřičné vzdálenosti a noste
ochranné pracovní oděvy.

Ostatní údaje k hašení požáru Zabraňte kontaminaci systému povrchových nebo podzemních vod vodou po-
užitou k hašení požáru. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k
hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
*Osobní ochrana Zamezte kontaktu s látkou. Používejte vhodné ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Opatření k ochraně životního pro-
středí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění Mechanicky seberte. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními

předpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Odkaz na jiné odstavce Osobní ochrana viz sekce 8.

Pokyny k likvidaci: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
*Pokyny pro bezpečné zacházení Zamezte kontaktu s látkou. Nevdechujte prach. Používejte vhodné ochranné

prostredky.

Pokyny pro ochranu před požárem a
výbuchem

Tento výrobek není hořlavý.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí vč etně neslučitelných látek a směsí
*Požadavky an skladovací prostory a
nádrže

Uchovávejte v souladu s místními předpisy. Je třeba dbát na úřední povolení a
předpisy pro skladování.

Materiály nevhodné k uložení do
kontejnerů

Není známo.

Pokyny pro společné skladování Neponechávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiva pro zvěř.

Pokyny ke skladování Pokud obsah obalu nepoužíváte, uchovávejte jej uzavřený. Chraňte před mra-
zem a nadměrným teplem.

*TRGS 510 13 - Nehořlavé pevné látky

Doporučená skladovací teplota 10 - 35 °C

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice
Ochrana dýchacích orgánů Při působení prachu je nutno použít dýchací přístroj. Dýchací maska s filtrem

proti částicím (EN 143)

Poznámky: Filtrační třída dýchacího přístroje musí vyhovovat očekávané maximální kon-
centraci kontaminantu (plyn/páry/aerosol/částice), která může vzniknout při
zacházení s produktem. Je-li tato koncentrace překročena, musí být použit
nezávislý dýchací přístroj.

Ochrana rukou Pryžové rukavice

Vhodný materiál: NR (Přírodní kaučuk, Přírodní latex), Nitrilový kaučuk (například Dermatril
740, Výrobce KCL, Doba průniku > 480 minuty)

Nevhodný materiál: látková tkanina
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Poznámky: Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/689/
EHS a z ní odvozené normě EN 374. Věnujte pozornost informacím výrobce o
propustnosti a době průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mecha-
nické namáhání, doba styku).

Ochrana očí V prašném prostření noste ochranné brýle.

Ochrana kůže a těla Pracovní oděv s dlouhými rukávy

Vhodný materiál: Zvolte osobní ochranné prostředky podle množství a koncentrace nebezpečné
látky na pracovišti.

Všeobecná bezpečnostní a hygienic-
ká opatření

S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemi-
káliemi.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Před pracovní přestáv-
kou a po skončení práce si umyjte ruce.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
*Skupenství pevné

*Forma pastózní

Barva žlutohnědý

Zápach neutrální

Prahová hodnota pro vnímání zápa-
chu

data neudána

pH 7 - 8,5 (rozmíchejte ve vodě)

Bod tání [°C] / Bod tuhnutí [°C] >1000 °C

Bod varu [°C] nepoužitelné

*Bod vzplanutí [°C] Nehořlavá látka.

Rychlost odpařování [kg/(s*m2)] data neudána

Hořlavost (pevné látky, plyny) nezápalná látka

Nebezpečí výbuchu. Nevýbušný

Tlak par [kPa] data neudána

Hustota [g/cm3] 1,7 - 2,0 g/cm³ (20 °C)

Rozpustnost ve vodě [g/l] prakticky nerozpustná látka

Rozpustnost [g/l] data neudána

*Rozdělovací koeficient n-okta-
nol/voda (log P O/W)

Není relevantní. Produkt/substance je anorganický.

Teplota samovznícení není samozápalný

Teplota rozkladu [°C] data neudána

Dynamická viskozita [kg/(m*s)] data neudána

Oxidační vlastnosti Není oxidující.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Termický rozklad Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.
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10.2 Chemická stabilita
Chemická stabilita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpečné reakce Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nutno zabránit těmto podmínkám mrznoucí, Horko.

10.5 Neslučitelné materiály
Nutno zabránit styku s těmito látka-
mi

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné produkty rozkladu Není známo.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích
*Orální toxicita [mg/kg] data neudána.

*Dermální toxicita [mg/kg] data neudána.

*Inhalativní toxicita [mg/l] data neudána.

*Subakutní, subchronická, chronická
toxicita

Při opakovaném nadměrném prachovém zatížení vzniká riziko zaprášení plic.

Dráždivý účinek na kůži Žádný známý účinek.

Dráždivý účinek na oči Žádný známý účinek.

Dráždí dýchací cesty Žádný známý účinek.

Senzibilizace data neudána. Žádný známý účinek.

*Karcinogenní účinky Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen.

*Mutagenita Neobsahuje žádnou složku vedenou jako mutagen.

*Toxicita pro reprodukci Neobsahuje žádnou složku vedenou jako toxickou pro reprodukční schop-
nost.

Symptomy Dosud nejsou známé žádné symptomy.

Údaje k resorpci pokožkou data neudána

*Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) [mg/kg]

Specifické účinky
data neudána

Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) [mg/kg]

Specifické účinky Zasažené orgány Cesta absorpce
Delší vdechování může při překročení
hraničních hodnot na pracovišti vést k
trvalému poškození plic (silikóze).

Křemen: Plíce Vdechování (Frakce prachu v plicních
kanálcích)

Nebezpecnost pri vdechnutí Žádný známý účinek.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
*Toxicita pro ryby [mg/l] data neudána
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*Toxicita pro Dafnie [mg/l] data neudána.

*Toxicita pro řasy [mg/l] data neudána.

*NOEC (ryba) [mg/l] data neudána

*NOEC (rdafnie) [mg/l] data neudána

*NOEC (řasa) [mg/l] data neudána

12.2 Perzistence a rozložitelnost
*Eliminační mechanismy a mecha-
nismy rozdělování

data neudána

*Biologická rozložitelnost data neudána

12.3 Bioakumulační potenciál
*Bioakumulace data neudána

12.4 Mobilita v půdě
Rozložení v životním prostředí Produkt je nerozpustný ve vodě.

Mobilita zanedbatelné

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
*Výsledek zjišťování vlastností PBT Není relevantní. Produkt/substance je anorganický.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Nebezpečí pro životní prostředí Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení životního

prostředí.

Odkaz AOX Tento produkt neobsahuje podle receptury žádné organicky vázané halogeny
(AOX).

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady
Informace z zneškodňování Nespotřebovaný produkt není nebezpečným odpadem ve smyslu evropského

katalogu odpadů.
Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro
produkt, nýbrž pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na
základě použité aplikace výrobku.
Následující kódy odpadů jsou pouze návrhy:

Katalogové číslo odpadu 080112 - Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
080118 - Ostatní odpad z odstraňování barev nebo laků neuvedený pod po-
ložkou 08 01 17

Nečištěné prázdné obaly 150102 - Plastové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní doprava ADR/RID Námorní přeprava IMDG Letecká doprava ICAO/IA-

TA
Označení zboží Bezpečné zboží
Proper shipping name Non dangerous good Non dangerous good

Leerzeile

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
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ODDÍL 16: Další informace

Doslovné znění R-vět R48/20: Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodo-
bé expozici vdechováním

Doslovné znění H-vět H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozi-
ci .
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované ex-
pozici .

Znění tříd nebezpečí STOT RE: Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

*Změna vůči poslednímu znění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
ODDÍL 11: Toxikologické informace
ODDÍL 12: Ekologické informace
ODDÍL 15: Informace o předpisech
ODDÍL 16: Další informace

*Zkratky a akronymy Adsorbované organicky vázané halogeny (AOX)
NOEC (no observed effect concentration) (NOEC)
Evropský katalog odpadů (EAK)
Ochranná třída vody (WGK)

Klasifikace sloučeniny a použitá kla-
sifikační metoda podle předpisu
(EG) č.1207/2008 (CLP)

Značení [CLP] Vyhodnocení
STOT RE 2; H373 vypočítaný

*Doporucená omezení Není známo.

Údaje se zakládají na naším dnešním stavu znalostí a zkušeností. Letáček bezpečnostních údajů popisuje výrobky
ohledně jejich bezpečnostních požadavků. Údaje nemají význam přislíbení vlastností.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
*Posouzení bezpečnosti žádný/nikdo

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  o  registraci,  hodnocení,  povolování  a  omezování  chemických  látek,  ve  znění  souvisejících  předpisů; 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; Vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, ve znění souvisejících předpisů
Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  698/2008,  o  vývozu  a  dovozu  nebezpečných  chemických  látek;  Vyhláška  č.  162/2012  Sb.,  o  tvorbě  názvu 
nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi; Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění souvisejících předpisů; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci;  Vyhláška  č.  450/2005  Sb.,  o  náležitostech  nakládání  se  závadnými  látkami  a  náležitostech  havarijního  plánu,  způsobu  a  rozsahu  hlášení  havárií,  jejich 
zneškodňování  a  odstraňování  jejich  škodlivých  účinků,  ve  znění  souvisejících  předpisů;  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  528/2012,  o  dodávání 
biocidních přípravků na trh  a  jejich  používání;  Zákon č.  120/2002 Sb.,  o  podmínkách uvádění  biocidních přípravků a  účinných látek  na trh,  ve  znění  souvisejících 
předpisů;
Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění souvisejících předpisů; Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve 
znění souvisejících předpisů; Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění; Nařízení vlády č. 
145/2008  Sb.,  kterým  se  stanoví  seznam  znečišťujících  látek  a  prahových  hodnot  a  údaje  požadované  pro  ohlašování  do  integrovaného  registru  znečišťování 
řživotního prostředí, ve znění souvisejících předpisů;
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí, ve 
znění souvisejících předpisů; Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění souvisejících předpisů; Zákon č. 309/2006 
Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci;  Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky; Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Zákon č. 251/2005 Sb., o
 inspekci práce; Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění souvisejících předpisů; Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve 
znění  souvisejících  předpisů;  Vyhláška  č.  381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam nebezpečných  odpadů  a  seznamy odpadů  a  států  pro  účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění souvisejících předpisů; Vyhláška č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění souvisejících předpisů; Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění souvisejících předpisů; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění souvisejících předpisů;
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění souvisejících předpisů 
Zákon č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně;  Vyhláška Ministerstva vnitra č.  246/2001 Sb.,  o stanovení  podmínek požární  bezpečnosti  a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci); ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, vydané v srpnu 2003; Vyhláška MZV č. 64/1987 
Sb.,  o  Evropské  dohodě  o  mezinárodní  silniční  přepravě  nebezpečných  věcí  (ADR);  Vyhláška  ministra  zahraničních  věcí  č.  8/1985  Sb.,  o  Úmluvě  o  mezinárodní 
železniční přepravě (COTIF); Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006
 Sb.


	Untitled

