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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

1.1.-Identifikace výrobku: 

   Obchodní název: MAXEPOX CEM (složka A) 

 

    Kód:  

1.2.-Identifikace dovozce: 

1.2.1.-Obchodní jméno: DRIZORO CZ, s.r.o. 

 

1.2.2.-Sídlo:  Bánov 98 

                               CZ 687 54  Bánov 
                               IČO: 25538373 
                               Tel./fax:  +420 572635052 
 

1.2.3.-Jméno a adresa pro získání informací v případě nouze: 
Toxikologické informační centrum, Na bojišti 1, Praha 2, oba telefony 24 
hodin denně: +420 224 919 293 , +420 224 915 402 
 
 

Nouzové telefonní číslo: +420 572635052 

1.2.4.-Informace zahraničního výrobce:        

 
2. Informace o složení látky nebo přípravku 

2.1.-Popis: Disperze epoxidové pryskyřice 

 

2.2.-Nebezpečné látky: 
2.2.1.- číslo CAS nebo jiný 
kód 

2.2.2 Chemický název 2.2.3. Obsah 
v % 

2.2.4.Výstražný symbol nebezpečnosti, 
R-věty a jiné údaje o látce 

107-98-2 1-metoxi-2-propanol < 7% R10 

100-51-6 Benzylový alkohol < 3% Xn; R20/22 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
2.2.5 Úplný chemický název složek (číslo CAS a chemický název) :   Důvěrné 

 
 

 

2.2.6 Další informace:  
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3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

Častý kontakt s kůží může způsobit podráždění a senzibilizaci. 
 
 

4.Pokyny pro první pomoc 
4.1 Všeobecné pokyny: Opakovaná nebo dlouhodobá expozice může vyvolávat škodlivé účinky na oči 

(jako zánět spojivek nebo poškození rohovky). 
4.2 Při nadýchání: Přemístit postiženého na větrané místo. Pokud se postiženému zastavuje dech 

nebo obtížně dýchá, zavést umělé dýchání. Zabránit vdechnutí zvratků. Otočit 
postiženému hlavu na bok. Poradit se s lékařem. 

4.3 Při styku s kůží: Odstranit výrobek a okamžitě omývat zasažené místo vodou po dobu alespoň 
15 minut. Svléknout potřísněný oděv. Jestliže příznaky přetrvávají, navštívit 
lékaře. 

4.4 Při zasažení očí: Držet odděleně oční víčka a okamžitě vyplachovat oči vydatným množstvím 
vody po dobu alespoň 15 minut. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc a ukázat 
mu obal nebo bezpečnostní list. 

4.5 Při požití: V případě požití navštívit okamžitě lékaře a ukázat mu obal nebo označení. 
4.6 Další údaje: Poleptání léčit jako popáleniny. 

 

5.Opatření pro hasební zásah 
5.1 Vhodná hasiva:  

Postřikem vodou, chemický prášek, dioxid uhlíku (CO2), pěna. 
5.2 Nevhodná hasiva: Proudem vody. 
5.3 Zvláštní nebezpečí:  

Hořením se mohou uvolňovat toxické produkty, jako monoxid uhlíku. Nutno evakuovat osoby 
nacházející se v blízkosti a ve směru větru. 
5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:  

Nutno používat obličejový štít. Hasiči musí mít ochrannou obuv, rukavice a kompletní protipožární 
oděv, včetně autonomního dýchacího přístroje. 
5.5 Další údaje:  

Zachytit a zlikvidovat hasební kapalinu použitou pro likvidaci požáru. 

6.Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:  

Zajistit vhodné větrání. Používat ochranný oděv, obuv, rukavice a brýle nebo obličejový štít. 
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:  

Zabránit úniku výrobku do půdy, kanalizace, vodních toků a podzemních vod. 
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:  

Pokud není sběr možný, absorbuje se rozlitý výrobek vhodným absorpčním materiálem (písek, 
vermikulit apod.). Sběr odpadu, jeho označení a likvidace musí být provedena podle platných 
zákonných norem. Závěrečné umytí povrchu se provede tlakovou. Personál provádějící čištění musí 
mít ochranný oděv z butylové gumy a autonomní respirátor. 
 
6.4 Další údaje:  

7.Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1 Pokyny pro zacházení:  

Zabránit kontaktu s kůží a očima. Nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit vhodné odvětrání prostoru. 
Rozprašováním výrobku se zvyšuje riziko nebezpečné expozice. Používat ochranné brýle a obličejový 
štít. 
 
7.2 Pokyny pro skladování:  

Udržovat nádoby dobře uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladovat při teplotě 
mezi 5°C a 35°C. Skladovat odděleně od kyselin, zásad a oxidantů. Chránit před mrazem. 
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8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1 Technická opatření: 

 
 

8.2 Kontrolní parametry:  

8.2.1 Hodnoty HTP  

 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Další údaje o limitních hodnotách:  

 

8.3.Osobní ochranné prostředky: 

8.3.1. Zvláštní instrukce pro ochranu a hygienu:  

Zajistit dobrou ventilaci v prostorách skladování, manipulace a používání. Dodržovat za všech 
okolností bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemickými výrobky. 
8.3.2 Ochrana dýchacích orgánů:  

Není nutná za normálních pracovních podmínek v dobře větraných prostorách.V naléhavých 
případech, nebo pokud dochází k rozprašování výrobku, použít autonomní respirátor. 
 

8.3.3  Ochrana rukou:  

Používat ochranné rukavice (neoprenová, butylová nebo nitrilová guma, PVC apod.). 
 

8.3.4.Ochrana očí:  

Používat ochranné brýle nebo obličejový štít. 
 

8.3.5.Ochrana kůže:  

Používat ochrannou nepromokavou obuv a oděv (butylová guma, latex apod.). 
 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Skupenství (při 20°C), barva, zápach: Bílá kapalina s mírným zápachem. 
9.2.Hodnota pH:  
9.3 Údaje o změnách fyzikálního stavu: 

9.3.1.Teplota (rozmezí teplot) varu: > 100°C 9.8 Meze výbušnosti: a.-dolní mez: 1,3% 
9.3.2 Teplota (rozmezí teplot) tání:    b.- horní mez: 11,5% 
9.3.3 Teplota rozkladu:  9.9 .Oxidační vlastnosti:  

9.4. Bod vzplanutí:   

9.5. Hořlavost:  9.10 Tenze par:  
9.6. Samozápalnost:  9.11 Hustota: 1,1 g/cm

3
 

9.7. Nebezpečí exploze:  9.12 Rozpustnost: a.-ve vodě: Rozpustný ve vodě 
    b.- v rozpouštědle:  
9.13 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  

 

9.14 Viskozita:  
9.15 Další údaje:  
 

 

10.Stabilita a reaktivita 
10.1 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  

Skladování a manipulaci provádět vhodným způsobem, aby nedocházelo k nebezpečným reakcím. 
 
10.2 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   

 
 
10.3 Nebezpečné rozkladné produkty:  

Žádné. 
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11.Toxikologické informace 
11.1 Akutní toxicita:  

 
 

11.2 Údaje o žíravých a dráždivých účincích:  

Lehce dráždivý na kůži. 
 

11.3 Senzibilizace:  

Opakovaná nebo dlouhotrvající expozice může způsobovat alergické reakce/senzibilizaci. 
11.4 Subakutní, subchronická a prodloužená toxicita:  

 
 

11.5 Zkušenosti u člověka:  

 

11.6 Další údaje:  

 

12.Ekologické informace: 
12.1 Stabilita v okolním prostředí 

12.1.1 Biodegradace:  

Nejsou data k jeho biodegradabilitě. 
 
12.1.2 Chemická degradace:  

 
12.2 Bioakumulace:  

 

12.3 Stabilita:  

 
 

 

12.4 Toxické účinky na organizmy: 

12.4.1 Vodní toxicita  

Zamezit kontaminaci vodních toků a podzemních vod výrobkem. 
 

12.4.2 Jiná toxicita:  

12.5.Další informace:  

 

13. Informace o zneškodňování 

Likvidovat podle platných nařízení s přesným označením odpadu. 
Odpad odeslat ke spálení nebo lépe na bezpečnou skládku. 
Nelikvidovat jako pevný odpad na veřejných skládkách 
Nesplachovat odpad do odtoků. 
Prázdné obaly nutno likvidovat stejným způsobem. 
 

14.Informace pro přepravu 
14.1 Číslo UN:  
14.2 Kategorie balení:  
14.3 Pozemní přeprava Není regulován jako nebezpečné zboží 
14.3.1 Třída přepravy:  
14.3.2 Rizikový kód:  
14.3.3 Název dle přepravního listu:  
14.3.4 Výstražná tabule:  
14.3.5 Další informace:  
 

14.4 Námořní přeprava          Není regulován jako nebezpečné zboží 
14.4.1 Třída IMGD:  
14.4.2 Přesný technický název:  
14.4.3 Číslo FE m:  14.4.4 Číslo GPA:  14.4.5 Strana:  
14.4.6 Látka znečišťující moře:  
14.4.7 Výstražná tabule:  

 

14.4.8 Další informace:  



  

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU 
 
INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE 
K CHEMICKÝM ÚDAJŮM 

 
R-PG 10/01 
 
Ref. SDS197.00A 

    

Datum vydání:   29.3.2006 Datum revize: 29.3.2006 
  Číslo revize: 0 

Obchodní název:  MAXEPOX CEM (složka A)  
 

Stránka 5 z 5 

X 
 

14.5 Letecká přeprava               Není regulován jako nebezpečné zboží 
14.5.1 Třída IDAO / IATA:  
14.5.2 Přesný technický název:  
14.5.3  Instrukce pro balení:  
14.5.4 Přeprava leteckou poštou:  
14.5.5 Výstražná tabule:  
14.5.6 Další informace:  

 

15.Informace o právních předpisech 
15.1 Informace na výstražné etiketě: 

15.1.1 Písmenný kód výstražného symbolu a označení nebezpečností látky nebo přípravku: 

      
15.1.2  Názvy složek uvedených na výstražné nálepce:  

Etiketa není vyžadována 
15.1.3  R věty:  

 
 
 
 
 
 
15.1.4  S věty:  

 
 
 
 
 
 
15.1.5  Zvláštní nařízení pro určité látky:  

15.2 Národní předpisy:  

 

16. Další informace 
16.1 Předpokládané použití: 

16.1.1 Písemné prohlášení:  

 16.1.2 Kód odpovídající předpokládanému použití:  

 SIC 1:  KT 1:  
       Sic (TOL)-Standardní průmyslová klasifikace SIC 2:  KT 2:  
       KT – Požadovaný účinek složky SIC 3:  KT 3:  

 SIC 4:  KT 4:  

16.2 Pokyny pro použit:í  

16.3 Další informace:  

 

16.4 Doplňkové informace, které jsou k dispozici:  

 
 

16.5 Zdroje informací použité pro vydání tohoto bezpečnostního listu:  

Zde obsažené informace nám byly poskytnuty našimi dodavateli a rovněž pocházejí z bibliografických 
údajů. Není dána záruka nebo jistota, že jsou vyčerpávající a absolutně přesné. Přísluší uživateli, na 
jeho výhradní odpovědnost, určit zda tato informace je uspokojivá a vhodná pro jeho vlastní a 
partikulární použití. 
 
Datum:   
 
Podpis: 
 

 


