Tmel PROMATMEL®
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830
Datum vydání: 25/04/2016 Datum revize: 24/04/2020 Verze: 2.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku

: Směs

Název výrobku

: Tmel PROMATMEL®

Typ výrobku

: Pasta

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití

: Profesionální použití

Použití látky nebo směsi

: Pastovitá hmota

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel

Jiný

Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
2830 Tisselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Promat UK Limited
B1 Heywood Distribution Park
Pilsworth Road
OL10 2TS Heywood - United Kingdom
T +44 (0)800 588 4444
sales@promat.co.uk

Jiný

Jiný

Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - Germany
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Promat France
500 rue Marcel Demonque
Agroparc - CS70088
84915 Avignon Cedex 9 - France
T +33(0)4 32 44 44 44
fdssiniat@siniat.fr - www.promat.fr

Jiný

Jiný

Promat S.p.A.
Via Provinciale 10
24040 Filago (BG) - Italy
T +39 035 99 37 37 - F +39 035 39 42 40
industria@promat.it - www.promat.com/industry

Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda
28001 Madrid - Spain
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Jiný

Jiný

Etex Building Performance, Etex Nordic A/S
Port house
Vendersgade 74
7000 Fredericia - Denmark
T +45 7366 1999
Promat-dk@etexgroup.com - www.promat.nu

Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - Slovenia
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Jiný

Jiný

Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Promat TOP Sp. z.o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - Poland
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Jiný

Jiný

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Promat Fire Protection LLC
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2
123945 Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace

: +32 15 71 81 00
Během úředních hodin:
pondělí až pátek: 08:00 až 16:30.
Jazyk
angličtina
francouzština
nizozemština
CS (čeština)
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Země

Organizace/společnost

Adresa

Telefonní číslo pro
naléhavé situace

Česká republika

Toxikologické informační
středisko
Klinika pracovního lékařství
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

Komentář

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)
Neklasifikováno
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
EUH-věty

: EUH208 - Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on, 2methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Další věty

: Ošetřené předměty (Biocidní).
Nařízení o biocidních přípravcích (EU 528/2012).
Obsahuje: 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2527-66-4), 2,2'dithiobis[Nmethylbenzamide] (2527-58-4).

2.3. Další nebezpečnost
Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se

3.2. Směsi
Tato směs neobsazuje žádné látky, které je třeba povinně uvádět podle čl. 3.2 Přílohy II směrnice REACH

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné

: V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při vdechnutí

: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud
podráždění nebo symptomy neustoupí, vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při kontaktu s kůží

: Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

První pomoc při kontaktu s okem

: Začněte ihned několik minut vyplachovat vodou. Oční víčka držte otevřená. Přetrvává-li
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

První pomoc při požití

: Vyplachujte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží

: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky

: Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné
produkty

: Možné uvolňování toxických výparů.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru

25/04/2016 (Verze: 1.0)
24/04/2020 (Verze: 2.0)

: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj.
Ochrana celého těla.

CS (čeština)
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření

: Okamžitě vyčistěte všechny náhodné úniky. Vyvarujte se zasažení pokožky a očí.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
: Používejte osobní ochranné pomůcky.
Plány pro případ nouze

: Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte úniku do jímek, kanalizace, vodních toků nebo půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění

: Posbírejte mechanicky. Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu.
Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz ochranná opatření uvedená v bodě 7 a 8. Postup pro likvidaci pevných látek a zbytků viz bod 13: „Pokyny pro likvidaci“.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování

: Při zpracování postupujte opatrně a omezte vznik prachu na minimum. Prach vznikající při
obrábění a zpracování musí být odsáván a na pracovišti musí být dodržovány expoziční
limity.

Opatření pro bezpečné zacházení

: Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Nevdechujte prach. Vždy, když je pravděpodobné
nebo lze předpokládat, že budou překročeny limity expozice na pracovišti (viz místní
předpisy), používejte prostředky pro ochranu dýchacích orgánů. Vyvarujte se zasažení
pokožky a očí. Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Hygienická opatření

: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si
vždy umyjte ruce. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky

: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v
chladu. Chraňte před slunečním zářením.

Zdroje tepla a vznícení

: Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Přípustné limity expozice na pracovišti pro
prachy s převážně nespecifickým účinkem
(pro prachy s obsahem < 1% SiO2)

: celková koncentrace (vdechovatelná): PELc 10 mg/m3.

Doplňkové informace

: Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zajistěte přednostní použití instalací trvala zabezpečených proti prosáknutí (např. svařované potrubí), úniky
pod mezními koncentracemi.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice. nitrilkaučukové rukavice
Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními kryty
Ochrana kůže a těla:
Používejte vhodný ochranný oděv
Ochrana cest dýchacích:
Nevdechujte prach. Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest, je-li pravděpodobné nebo lze předpokládat, že na pracovišti budou
dosaženy nebo překročeny expoziční limity. Při expozici do 10-ti násobku PEL je potřeba použít alespoň masku/respirátor proti prachu typu P2.
Pro vyšší expozice použijte masku/respirátor typu P3.
Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.

25/04/2016 (Verze: 1.0)
24/04/2020 (Verze: 2.0)
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství

: Kapalina

Vzhled

: Pasta.

Barva

: Bílý. Špinavě bílý.

Zápach

: Bez zápachu.

Práh zápachu

: Nejsou dostupné žádné údaje

pH

: 7–9

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1)

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod tání / rozmezí bodu tání

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota tuhnutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu

: 100 °C

Bod vzplanutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota rozkladu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hořlavost (pevné látky, plyny)

: Nejsou dostupné žádné údaje

Tlak páry

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota par při 20 °C

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hustota

: 1 – 1,2 g/cm³

Rozpustnost

: Voda: 55 – 75 g/100 ml

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

: Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, kinematická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Viskozita, dynamická

: Nejsou dostupné žádné údaje

Výbušnost

: Nevýbušný.

Oxidační vlastnosti

: Nejsou dostupné žádné údaje

Omezené množství

: Nejsou dostupné žádné údaje

9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin

: < 1 g/l

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Při dodržení doporučených podmínek skladování a zacházení žádné (viz bod 7).

10.5. Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální)

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (pokožka)

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno

žíravost/dráždivost pro kůži

: Neklasifikováno

Vážné poškození očí / podráždění očí

: Neklasifikováno

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neklasifikováno

Karcinogenita

: Neklasifikováno

pH: 7 – 9
pH: 7 – 9

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice

: Neklasifikováno

25/04/2016 (Verze: 1.0)
24/04/2020 (Verze: 2.0)
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Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná
expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie - voda

: Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou
(akutní)

: Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou
(chronickou)

: Neklasifikováno

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tmel PROMATMEL®
Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu

: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.

Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)

: Příslušné číslo odpadu naleznete v evropském seznamu odpadů (rozhodnutí č.
2000/532/EU).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADN / ADR / IATA / IMDG / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

Není regulován

14.1. UN číslo
Není regulován

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Není regulován

Není regulován

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Není regulován

14.4. Obalová skupina
Není regulován

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Není regulován

Není regulován

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Není regulován
Doprava po moři
Není regulován
Letecká přeprava
Není regulován
Vnitrozemská lodní doprava
Není regulován

25/04/2016 (Verze: 1.0)
24/04/2020 (Verze: 2.0)
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Železniční přeprava
Není regulován

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU
Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Obsah těkavých organických sloučenin

: < 1 g/l

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:
Tento bezpečnostní list byl kompletně přepracován (změny nejsou vyznačeny).
Úplné znění vět H a EUH:
EUH208

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční
směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

EUH210

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní list platí pro regiony

: CZ

bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH) custom
Informace v tomto BL byly získány ze zdrojù, kterým vìøíme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, a• výslovné nebo
implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a
nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z tìchto a jiných dùvodù na sebe nepøebíráme odpovìdnost a výslovnì se zøíkáme odpovìdnosti za
ztrátu, poškození èi výdaje v dùsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím èi likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl
zpracován pouze pro tento výrobek a mìl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v
tomto BL nemusí platit.
Tento dokument a informace v něm obsažené nenahrazují obchodní podmínky a technické specifikace. Informace obsažené v tomto dokumentu
nelze chápat jako doporučení pro použití v rozporu s jakýmikoli patenty nebo platnými zákony nebo předpisy.
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