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1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/ podniku
Identifikátor produktu

weber betonkontakt

Obchodný názov:
Relevantné identifikované použitie látky alebo zmesi a použitia ktoré sa neodporúčajú
Použitie:
penetračný náter na savé podklady
Neodporučené použitie: iné než doporučené
Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpočnostných údajov
Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Telefón: 02/44 45 30 22
Fax: 02 44 45 30 30
e-mail: info.weber-terranova.sk
Núdzový telefón
02/54 77 41 66
Fax: 02/54 77 46 05
Národné toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

2. Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky/zmesi podľa Smernice 1999/45/ES: odpadá
Prvky označovania : Výstražný piktogram: Výstražné upozornenie: Bezpečnostné upozornenie: Iná nebezpečnosť:
PBT: nepoužiteľný
vPvB: nepoužiteľný

3. Zloženie/informácie o zložkách
Chemická charakteristika zmesi
Zmes z nižšie uvedených látok
Nebezpečné obsiahnuté látky: odpadá
Ďalšie údaje: Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16
číslo/ES
označenie
Kopolymér z vinylacetátu, etylénu a vinylchloridu
názov látky

číslo CAS

obsah
( %)

látky obsahujúce PBT a vPvB nad 1 % hm. : žiadne

symbol

R – vety

Konc. Limit y

pozn.
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4. Opatrenie prvej pomoci
Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie: Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia
Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkosti vyhľadať lekára
Po kontakte s pokožkou: Vo všeobecnosti výrobok nemá dráždiaci účinok na pokožku
Po kontakte s očami: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom
tečúcej vody
Po prehltnutí: Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom
Informácie pre lekára:
Najdôležitejšie príznaky a účinky akútne aj oneskorené
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie
5. Protipožiarne opatrenia
Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Produkt je nehorľavý
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Rady pre požiarnikov
Zvláštne ochranné prostriedky: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Nevyžaduje sa.
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:
Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:
Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (piesok, kremelina, látky viažúce
kyseliny, univerzálne pojivá, piliny).
Odkaz na iné oddiely
Neuvoľňujú sa žiadne nebezpečné látky.
Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.
7. Zaobchádzanie a skladovanie
Manipulácia:
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia.
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Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu:
Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Skladovanie:
Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: Skladovať len v neotvorenej originálnej
nádobe.
Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania: nevyžaduje sa
Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania: žiadne
Špecifické konečné použitie(-ia) Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
8. Kontroly expozície/osobná ochrana
Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení:
Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.
Kontrolné parametre
Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:
Ďalšie upozornenia: Ako podklad slúžili pri výrobe platné zoznamy.
Kontroly expozície
Osobné ochranné prostriedky:
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami.
Ochrana dýchania: nevyžaduje sa
Ochrana rúk:
Protective gloves should be used if there is a risk of a constant direct contact
Materiál rukavíc
Butylkaučuk
Nitrilový kaučuk
Ochrana očí: Pri prečerpávaní sa odporúča použiť ochranné okuliare
Ochrana tela: Ochranný pracovný odev.
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Všeobecné údaje
Vzhľad:
Forma: tekutý
Farba: biela
Pach: necharakteristický
Prahová hodnota zápachu: Neurčené.
hodnota pH: nevzťahuje sa
Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblasť tavenia: Neurčený
Bod varu/oblasť varu: ca 100°C pri 1013 hPa
Bod vzplanutia: Nepoužiteľný
Zápalnosť (tuhé, plynné skupenstvo): Nepoužiteľný
Teplota zapálenia:
Teplota rozkladu: Neurčené.
Samozápalnosť: Produkt nie je samozápalný.
Nebezpečenstvo výbuchu: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti.
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Rozsah výbušnosti:
Spodná: nepoužiteľné
Horná: nepoužiteľné
Tlak pary: Neurčené.
Hustota: Neurčený
Sypná hustota: neudáva sa
Relatívna hustota Neurčené.
Hustota pary Neurčené.
Rýchlosť odparovania Neurčené.
Rozpustnosť v / miešateľnosť s
Voda: čiastočne miešateľný
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Neurčené.
Viskozita:
Dynamická: nie je stanovená
Kinematická: nie je stanovená
Oddeľovacia skúška rozpúšťadla: Neurčené
Obsah rozpúšťadla:
EU-VOC 0,00 %
Iné informácie žiadne

10. Stabilita a reaktivita
Reaktivita
Chemická stabilita
Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu:
Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.
Možnosť nebezpečných reakcií Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné
informácie.
Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Nebezpečné produkty rozkladu: nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.
11. Toxikologické informácie
Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita:
Hodnoty LD 50 > 2000 mg/kg
Zložky Druh Hodnota Vzhľad
Primárny dráždiaci účinok:
na pokožku: Nemá žiadny dráždivý účinok.
na oko: Nemá žiadny dráždivý účinok.
Senzibilizácia: Nie je známy žiadny senzibilizačný účinok
Ďalšie toxikologické inštrukcie:
Produkt nepodlieha povinnosti označovania na základe Výpočtového postupu Všeobecnej
zatrieďovacej smernice ES platnej pre zmesi v jej poslednom platnom znení.
12. Ekologické informácie
Toxicita
Vodná toxicita: LC50: > 100 mg/l
Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
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Správanie v kompartimentoch životného prostredia:
Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
Ďalšie ekologické údaje:
Všeobecné údaje: Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a
kanalizácie.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný
Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.
13.Opatrenie pri zneškodňovaní
Metódy spracovania odpadu
Odporúčanie:
Malé množstvá sa môžu rozriediť veľkým množstvom vody a spláchnuť. Väčši množstvá
sa majú
zlikvidovať podľa miestnych úradných predpisov.
Menšie množstvá je možné vyviesť na skládku spolu s domovým odpadom.
Európský katalóg odpadov
Možný kód odpadu. Konkrétny kód odpadu závisí na zdroji odpadu.
08 02 99 odpady inak nešpecifikované
Nevyčistené obaly:
Odporúčanie:
Likvidácia v zmysle úradných predpisov.
Nekontaminované obaly je možné recyklovať.
14. Informácia o doprave
Číslo OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá
Správne expedičné označenie OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
ADR, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpadá
Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA odpadá
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre
užívateľa Nepoužiteľný
Doprava hromadného nákladu podľa prílohy
II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC Nepoužiteľný
Preprava/ďalšie údaje: Žiaden nebezpečný materiál podľa vyššie
uvedených nariadení
UN "Model Regulation": 15. Regulačné informácie
Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.
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16. Iné informácie
Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností
produktu a nezakladajú zmluvný právny vzťah.
Oddelenie vystavujúce údajový list: oddelenie marketing

