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©títek o bezpeènosti z 17/3/2010, revize 1

 

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A DODAVATELSKÉ SPOLEÈNOSTI
Obchodní název: MAPEWRAP 11 parte B
Typ výrobku a vyu¾ití: Tu¾idlo epoxidových slo¾ek.
Dodavatel:

MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. (+39)02376731 
 

Telefonní èíslo spoleènosti pro urgentní telefonáty a/nebo èíslo oficielnì urèené poradny:
MAPEI S.p.A. - Tel. +(39)02376731
Identifikace látky:
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029

Zpùsobilé osoby odpovìdné za bezpeènostní list:
 

sicurezza@mapei.it
 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEÈÍ
Vlastnosti / Symboly:

 Xn Zdravi ¹kodlivý
 C ®íravý

Vìty R:
R34 Zpùsobuje poleptání.
R42/43 Mù¾e vyvolat senzibilizaci pøi vdechování a pøi styku s kù¾í.

 
Výrobek je ¾íravina, pokud dojde ke kontaktu s poko¾kou zpùsobuje popáleniny a znièí celkovou
tlou¹»ku ko¾ní tkánì.
Výrobek mù¾e pøi vdechování zpùsobit jevy pøecitlivìní dýchacích cest, pøi kontaktu s poko¾kou mù¾e
zpùsobit ko¾ní pøecitlivìlost.
 
Vystavování se parám mù¾e zpùsobit suchost a popraskání poko¾ky.
 

3. SLO®ENÍ/INFORMACE O PØÍSADÁCH
Látky pova¾ované za nebezpeèné pro zdraví podle smìrnice 67/548/EHS a následujících doplòkù,
anebo pro které existují uznávané limity expozice:
12.5% - 15% m-xylylenediamine

CAS: 1477-55-0   CE: 216-032-5   
Xn,Xi,C; R20/22-34-43-52-53

 
5% - 7% 4-tert-Butylphenol

CAS: 98-54-4   CE: 202-679-0   
Xn,Xi; R36/37/38-42/43

 
2.5% - 5% benzyl alcohol

È.67/548/EHS: 603-057-00-5   CAS: 100-51-6   CE: 202-859-9   
Xn; R20/22

 
2.5% - 5% trimethylhexamethylenediamine

CAS: 25620-58-0   CE: 247-134-8   
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Xn,Xi,C; R43-34-22-52-53
 
 
 

4. ZÁSAHY PØI PRVNÍ POMOCI
Kontakt s poko¾kou:

Svléci okam¾itì zamoøené obleèení.
Omýt okam¾itì pod proudem tekoucí vody a pou¾ít pøípadnì mýdla na ty èásti tìla které byly
anebo je podezøení, ¾e byly v kontaktu s jedem.
VYHLEDAT OKAM®ITÌ LÉKAØE

Pøi kontaktu s oèima:
Vypláchnout okam¾itì pod proudem tekoucí vody, po dobu alespoò 10 minut, s otevøenými
víèky; poté pøekrýt oèi suchou sterilní gázou anebo èistým suchým kapesníkem. VYHLEDEJTE
LÉKAøE.
Nepou¾ívat ¾ádný druh oèních kapek nebo mastí dokud lékaø posti¾eného neprohlédne a
nedoporuèí druh léèby.

Po¾ití:
V ¾ádném pøípadì se nesna¾it vyvolat zvracení. OKAM®ITÌ VYHLEDAT LÉKAØE.
Podat vodu s bílkem; nepodávat bikarbonát.

Pøi vdechnutí:
Vyvìtrat místnost. Vynést okam¾itì posti¾eného ze zamoøené místnosti a ulo¾it ho k odpoèinku v
dobøe vìtrané místnosti. ZAVOLAT LÉKAøE.

5. PROTIPO®ÁRNÍ OPATØENÍ
Doporuèené hasící pøístroje:

Vodní, snìhový, pìnový, chemické prá¹ky - zále¾í na materiálech které se nachází v po¾áru.
Zakázané hasící pøístroje:

®ádný.
Riziko pøi hoøení:

Kouø uvolòující se v prùbìhu hoøení mù¾e obsahovat neidentifikované toxické a/nebo drá¾divé
slo¾ky èi látky.
Kouø mù¾e obsahovat oxidy dusíku.
Zabránit vdechování kouøe.

Ochranné prostøedky:
Pou¾ít ochranné prostøedky dýchacích cest.

6. OPATØENÍ V PØÍPADÌ NÁHODNÉHO UNIKÁNÍ VÝROBKU.
Individuální ochrana:

Nasadit si masku, rukavice a ochranný oblek.
Ochrana prostøedí:

Zamezit úniku výrobku vrstvou zemì nebo písku.
®ádná mimoøádná
Pokud výrobek vtekl do vodního toku, kanalizace nebo zamoøil pùdu nebo rostlinstvo, upozornit
pøíslu¹né orgány.

Zpùsob èi¹tìní:
Nasadit si masku a ochranný oblek a rychle výrobek sebrat.
Pokud je výrobek v kapalném stavu, zabránit aby pronikl do kanalizace.
Sebrat výrobek aby se, pokud je to mo¾né, mohl znovu pou¾ít, nebo jej zne¹kodnit. Popøípadì
nechat absorbovat neteèným materiálem.
Po sebrání, omýt posti¾enou oblast a materiály vodou.

7. MANIPULACE A USKLADNÌNÍ
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Opatøení pøi manipulaci:
Zabránit kontaktu s výrobkem a vdechování par. Viz i následující paragraf è. 8.
Pøi práci s výrobkem nejezte ani nepijte.

Nekompatibilní látky:
®ádná. Viz i následující paragraf è.10.

Podmínky pøi uskladnìní:
Nádoby musí být v¾dy dobøe uzavøené.

Opatøení místností:
Místnosti vhodnì vìtrané.

8. KONTROLA EXPOZICE/INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Ochranná opatøení:

Zajistit vhodné vìtrání v místnostech kde je uskladòován a/nebo manipulován výrobek.
Ochrana dýchání:

Nutná v pøípadì nedostateèného vìtrání nebo pøi del¹ím vystavení se výrobku.
Je nutná vhodná ochrana dýchání, jako maska s filtrem.
V pøípadì nedostateèné ventilace pou¾ívejte masku s filtry AK2 (EN 141).

Ochrana rukou:
Pou¾ít ochranné rukavice.
Doporuèuje se LLPDE (0,06 mm), nitril (0,4 mm) nebo butyl (0,5 mm). Doporuèuje se pou¾ití
latexových rukavic.

Ochrana oèí:
Bezpeènostní brýle.

Ochrana poko¾ky:
Obléci si oblek který celkovì chrání poko¾ku.
Veškerá naøízení o ochranì osob musí odpovídat pøíslušným standardùm CE (jako je EN 374
pro rukavice a EN 166 pro brýle), je tøeba je uchovávat funkèní a provádìt jejich vhodnou
údr¾bu. 
Doba pou¾ívání ochranných prostøedkù proti chemickým látkám závisí na rùzných faktorech (typ
pou¾ití, klimatické podmínky a zpùsob uchovávání), které mohou i výraznì zkrátit dobu jejich
pou¾itelnosti v souladu se standardy CE. 
Pou¾ití ochranných prvkù v¾dy konzultujte s jejich dodavatelem.
Pracovníkovi v¾dy poskytnìte pokyny týkající se ochranných prvkù.

Limit vystavení se obsa¾eným látkám:
®ádný.
 
Kontrolu koncentrací látek proveïte ve srovnání s pøíslušnými limity vystavení pùsobení v
pracovním prostøedí zpùsoby a s pravidelností dle místních naøízení.

9. FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 
Vzhled a barva: pasta
Barva: bílý
Pach: amoniakový
pH: 11
Bod tání: N.A.
Bod varu: == °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Zápalnost tuhých látek/plynù: N.A.
Samozápalnost: == °C
Výbu¹né vlastnosti: ==
Okyslièovací vlastnosti: N.A.
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Tlak páry: <0.01 kPa (23°C)
Relativní hustota: 1.4 g/cm³ (23°C)
Rozpustnost ve vodì: èásteènì rozpustný
Rozpustnost v tucích: nerozpustný
Rozdìlovací koeficient (n-oktanol/voda) : 100000 mPa.s (23°C)
Hustota par: N.A.

10. STÁLOST A REAKTIVITA
Podmínky kterým je tøeba zabránit:

V normálních podmínkách je stálý.
 

 
 

 
Pøi styku s typickými kovy (alkáliemi a alkalickými zeminami) a silnými redukovadly mù¾e
vytváøet hoølavé plyny.
Pøi styku s oxidaèními anorganickými kyselinami, org. halogenovanými látkami, org. peroxidy a
hydroxidy, silnými okyslièovadly mù¾e vytváøet jedovaté plyny.
Pøi styku se silnými okyslièovadly se mù¾e vznítit.
 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGII
Zpùsoby penetrace:

Spolknutí: ano
Vdechnutí: ano
Kontakt: ano

Toxikologické informace týkající se preparátu:
K dispozici nejsou specifické informace o pøíslušném preparátu.
Nejsou k dispozici toxikologické údaje o pøípravku. Je tudí¾ nutné mít na pamìti koncentraci
jednotlivých látek, za úèelem hodnocení toxikologických úèinkù vyplývajících z vystavení se
pøípravku.

Dále jsou uvedené informace o toxikologii základních látek pøítomných v pøípravku:
m-xylylenediamine

LD50 (ratto,orale) : 930 mg/kg
LC50 (ratto,inal.) : 2.4 mg/l/4 ore
Sono possibili danni a fegato e reni in seguito a ripetute e prolungate esposizioni (prove su ratto
30 mg/kg/giorno/3 mesi, somministrazione per via orale)

 
®íravost/drá¾divost:

Kù¾e:
«Ýravina. Kontakt m¨¥e zp¨sobit popßleniny.

Oko:
Pøímý styk mù¾e zpùsobit poškození zraku.

Vliv zvyšující citlivost:
Mo¾nost opìtovného kontaktu.

Karcinogeny:
Nebyl prokázán ¾ádný vliv.

Mutagenní efekt
Nebyl prokázán ¾ádný vliv.

Teratogenní efekt
Nebyl prokázán ¾ádný vliv.

Dal¦Ý informace:
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Alergický ekzém se mù¾e u èlovìka objevit nikoliv okam¾itì, ale a¾ po nìkolika dnech nebo pøi
èastìj¹ím a del¹ím vystavení se výrobku.
Z tohoto dùvodu je dùle¾ité zabránit jakémukoliv kontaktu s poko¾kou, ikdy¾ pryskyøice jsou pouze
slabì drá¾divé. Pokud dojde k pøecitlivìní, i po expozici velice malému mno¾ství materiálu, mù¾e dojít k
výskytu opuchlin nebo vyrá¾ky.
Z tohoto dùvodu je nutno peèlivì se vyhýbat kontaktu s poko¾kou. U vyvolané senzibilizace, vystavìní
se i minimálnímu mno¾stvu materiálu mù¾e zpùsobit lokálnì opuchnutí a vyrá¾ky

12. INFORMACE O EKOLOGII
 
 
 
Schopnost rozkladu: k preparátu nejsou k dispozici údaje.
Nepou¾ívat bìhem kvìtenství: výrobek je jedovatý pro vèely.
Pou¾ívat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypou¹tìt výrobek do prostøedí.
 
Seznam obsa¾ených látek nebezpeèných pro ¾ivotní prostøedí a relativní klasifikace:l
12.5% - 15% m-xylylenediamine

CAS: 1477-55-0   CE: 216-032-5   
R52/53 ©kodlivý pro vodní organismy, mù¾e  vyvolat  dlouhodobé  nepøíznivé  úèinky ve vodním
prostøedí.

2.5% - 5% trimethylhexamethylenediamine
CAS: 25620-58-0   CE: 247-134-8   
R52/53 ©kodlivý pro vodní organismy, mù¾e  vyvolat  dlouhodobé  nepøíznivé  úèinky ve vodním
prostøedí.

 

13. INFORMACE O ZNE©KODNÌNÍ
Pokud je to mo¾né provést znovuvyu¾ití. Zaslat do autorizovaného støediska k zne¹kodnìní nebo do
spalovny s pøíslu¹ným dohledem a kontrolou. Jednat podle platných místních a státních smìrnic.
Pøi aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách: 91/156/EHS, 91/689/EHS, 94/62/ES a
následujícími doplòky.
Likvidace neztvrdlého produktu (kodex CER): 08 04 09
Evropský kodex o odpadech uvedený výše vychází ze slo¾ení pøíslušného produktu.
V souladu s konkrétními oblastmi vyu¾ití se mù¾e ukázat jako nutné pøiøadit odpadu jiný kód.

14. INFORMACE O PØEPRAVÌ
ADR-Silnièní: 8, III
OMEZENÉ MNO®STVÍ (3.4.6. ADR e 3.4.2. IMDG)
Námoøní (IMDG/IMO): 8, III
Nebezpeèné zbo¾í v omezených mno¾stvích
EMS No.: 8-05
MAR/POL 73/78, Pøíloha III: ne
IATA-Letecky: 8, III

15. INFORMACE O NAØÍZENÍCH
Direktiva 1999/45/ES (Klasifikace a šítkování). Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è.
1907/2006 (REACH).
Symboly:

C ®íravý
Vìty R:

R34 Zpùsobuje poleptání.
R42/43 Mù¾e vyvolat senzibilizaci pøi vdechování a pøi styku s kù¾í.
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Vìty S:
S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (pøíslu¹ný výraz specifikuje výrobce).
S26 Pøi zasa¾ení oèí okam¾itì dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.
S36/37/39 Pou¾ívejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblièejový
S45 V pøípadì nehody, nebo necítíte-li se dobøe, okam¾itì vyhledejte lékaøskou pomoc (je-li
mo¾no, uka¾te toto oznaèení).

Obsahuje:
 m-xililendiammina (MXDA)
 p-tert-butil-fenolo
 vestamin TMD (trimetilesametilendiamina)

 
 

16. DAL©Í INFORMACE
Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na ¾ivotní prostøedí - Spoleèné
výzkumné centrum, Komise Evropských komunit
Hlavní zdravotnický ústav - Toxikologické ¹títky organických rozpou¹tìdel pou¾ívaných v
technologickém prùmyslu
Hlavní zdravotnický ústav - Národní inventáø chemických látek
SAX: NEBEZPEÈNÉ VLASTNOSTI PRÙMYSLOVÝCH MATERIÁLÙ - Osmá edice - Van
Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
CCNL - Pøíloha 1

Informace v nìm obsa¾ené se zakládají na na¹ich zku¹enostech ke shora uvedenému datu. Týkají se
pouze uvedeného výrobku a nedávají záruku o zvlá¹tních kvalitách.
U¾ivatel si musí ovìøit vhodnost a úplnost tìchto informací v souvislosti se specifickým zamý¹leným
u¾itím výrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje ve¹kerá pøedcházející vydání.
Slovní znìní R-vìt s oznaèením 3:

R20/22 Zdraví ¹kodlivý pøi vdechování a pøi po¾ití.
R22 Zdraví ¹kodlivý pøi po¾ití.
R34 Zpùsobuje poleptání.
R36/37/38 Drá¾dí oèi, dýchací orgány a kù¾i.
R42/43 Mù¾e vyvolat senzibilizaci pøi vdechování a pøi styku s kù¾í.
R43 Mù¾e vyvolat senzibilizaci pøi styku s kù¾í.
R52/53 ©kodlivý pro vodní organismy, mù¾e  vyvolat  dlouhodobé  nepøíznivé  úèinky ve vodním
prostøedí.
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