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1. Identifikace látky nebo přípravku, výrobce a dovozce 

Údaje o výrobku 

Obchodní název:            MAXURETHANE 

Předpokládané použití:  Nátěr 

Identifikace výrobce:      DRIZORO, S.A. 
C/ Primavera n° 50 – 52 

Polígono Idustrial las Monjas 
28850 – Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Tel.: (34) 916766676 

Nouzové telefonní číslo:     (34) 916766676 

Identifikace dovozce:         DRIZORO CZ, s.r.o. 
Bánov 98 
687 54  Bánov 
IČ:  25538373 
Tel.:  +420 572635052 
Fax:  +420 572635052 

Nouzové telefonní číslo:     +420 572635052 
Další nouzové číslo:           Toxikologické informační centrum, Na bojišti 1, Praha 2, oba telefony 24 

hodin denně: +420 224 919 293 , +420 224 915 402 

 

2. Informace o složení látky nebo přípravku 

Chemická charakteristika 

Popis:                            Polyuretanová pryskyřice v roztoku rozpouštědel 

 

Nebezpečné látky: 

Číslo CAS Název látky Koncentrace 
Výstražný symbol nebezpečnosti, R-věta, ostatní údaje 

látky 

1330-20-7 Xylen (izomerická směs) > 25% Xn, Xi;  R10-R20/21-R38 

108-65-6 Acetát 1-metyl 2-metoxietylu < 25% Xi;  R10-36 

584-84-9 2,4 diisociant toluenu 0,1% – 0,5% Xn; R20-42 

100-41-4 Etylbenzol < 10% F, Xn; R11-20 

Ostatní informace: 

 

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

Výrobek je považován za nebezpečný v souladu s nařízením (viz odstavec 15 tohoto 
bezpečnostního listu). 

Označení rizika: Xn (zdraví škodlivý) 

Hořlavý (R10). 
Zdraví škodlivý při vdechování a při kontaktu s kůží (R20/21). 
Dráždí kůži (R38) 
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování (R42). 
Nebezpečí vstřebávání xylenu a elylbenzolu kůží. 
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4. Pokyny pro první pomoc 

Vdechnutí: 
Přemístit postiženou osobu na větrané místo. Pokud je dýchání paralyzováno nebo je obtížné, 
zahájit umělé dýchání. Zabránit vdechnutí zvratků. Otočit hlavu postiženého na bok. Poradit se 
s lékařem. 

Při kontaktu s kůží: 
Odstranit výrobek a umýt okamžitě zasažené místo vodou po dobu alespoň 15 minut. Svléknout 
potřísněný oděv. Pokud příznaky přetrvávají, navštívit lékaře. 

Zasažení očí: 
Udržovat odděleně oční víčka a bezprostředně vypláchnout oči vydatným množstvím vlažné vody 
po dobu alespoň 10 minut. Poradit se s očním lékařem. 

Požití: 
Okamžitě se dostavit k lékaři a ukázat tento Bezpečnostní list. Rozhodnutí zda vyvolat zvracení 
závisí na posouzení lékaře. Nepodávat nic k pití. 

Poznámky pro lékaře: 
Léčení je závislé na posouzení lékaře podle reakcí postiženého. 

 

5. Opatření pro hasební zásah 

Vhodné hasební prostředky: 
Postřik vodou, chemický prášek, dioxid uhlíku (CO2), pěna. 

Nevhodné hasební prostředky z důvodu bezpečnosti: 
Prudký proud vody. 

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
Hasiči musí mít ochrannou obuv, rukavice a kompletní protipožární oděv, včetně autonomního 
dýchacího přístroje. 

Nebezpečné látky vznikající hořením: 
Hořením se mohou uvolňovat látky, jako oxidy uhlíku a dusíku, isocianty a lehké stopy kyseliny 
kyanovodíkové. 

Další instrukce v boji proti požáru: 
Zadržet kapaliny použité pro uhašení požáru pro jejich pozdější likvidaci. 
Zabránit vniknutí výrobku do půdy a do povrchových a podzemních vod. 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

Proces oznámení: 
V případě vylití nebo při náhodném úniku nahlásit příslušným úřadům v souladu s platnými 
pravidly. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: 
Používat výrobek mimo dosah zdrojů zapálení. Nekouřit. Zajistit vhodné větrání. Nevdechovat 
uvolňující se páry a zabránit kontaktu s kůží a očima. Používat ochranný oděv, obuv, rukavice a 
brýle nebo obličejový štít. Doporučuje se používat autonomní dýchací přístroj a explozimetr. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: 
Zabránit úniku výrobku do půdy, kanalizace, vodních toků a podzemních vod. 

Doporučené metody pro čistění a zneškodnění: 
Pokud není možná rekuperace, posype se kontaminované místo vhodným absorpčním materiálem 
(písek, vermikulit, piliny, materiály na bázi hydratovaného křemičitanu vápenatého apod.). Po 
uplynutí přibližně jedné hodiny naložit odpad do vhodných nádob. Nádoby neuzavírat (uvolňování 
CO2). Uchovávat ve vlhku několik dní v chráněném prostoru a na čerstvém vzduchu. Další pokyny 
ke zneškodňování – viz kapitola 13. 
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7. Pokyny pro zacházení a skladování 

Pokyny pro zacházení: 
Zabránit kontaktu s kůží a očima. Nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit dostatečné větrání v uzavřených 
prostorách. Zabránit vdechování pár. Udržovat výrobek mimo zdrojů zapálení. Zajistit opatření 
proti vzniku statické elektřiny. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Chránit před 
explozí. Dodržovat platná zákonná opatření. 

Pokyny pro skladování: 
Výrobek skladovat v dobře uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných 
prostorách. Třída skladování: B1 (MIE APQ-1). Nádoby chránit před vlhkostí. 

 

8. Kontrola expozice a ochrana osob 

Limitní hodnoty expozice: 
Limitní hodnoty na vzduchu TRGS 900 (hodnota MAK) 
Xylen, izomery (č.CAS 1330-20-7) (střední hodnota během 8 hodin): 100ml/m

3
 (ppm) což 

odpovídá 440 mg/m
3
 (č.CAS 001330-20-7): TLV (1993) = 440 mg/m

3
. Faktor tolerance v horním 

limitu 4. Poznámka H: (=absorbovatelný pokožkou). Limitní hodnoty týkající se prostředí VLA, 
VLA-ED:442 mg/m

3
 (100 ppm) a VLA-EC: 665 mg/m

3
 (150 ppm). 

Acetát 1-metyl-2-metoxyetylu (č.CAS 108-65-6) (střední hodnota během 8 hodin): 50 ml/m
3
 (ppm) 

což odpovídá 270 mg/m
3
. Faktor tolerance v horním limitu 1. Poznámka Y: proto není třeba obávat 

se rizik pro zárodek, pokud se respektují hodnoty MAK a BAT. Limitní hodnoty týkající se prostředí 
VLA, VLA-ED:275 mg/m

3
 (50 ppm) a VLA-EC: 550 mg/m

3
 (100 ppm). 

2,4-2,6 diisociant toluenu (střední hodnota během 8 hodin) (č.CAS 000584-84-9/91-08-7): 0,005 
ml/m

3
 (ppm) což odpovídá A 0,035 mg/m

3
. Faktor tolerance v horním limitu 4. Poznámka: 35, to 

znamená, ve vztahu k omezení se aplikuje následující norma: maximální časové trvání 15 minut 
jako střední, frekvence střídání 4 interval; 1 hodina jako minimum. Hodnota MAK pro TDI se 
nachází pod prahem čichového vnímání. 
Etylbenzol (č.CAS 100-41-4) (střední hodnota během 8 hodin): 100ml/m

3
 (ppm) což odpovídá 440 

mg/m
3
. Faktor tolerance v horním limitu 4. Poznámka H: (=absorbovatelný pokožkou). Limitní 

hodnoty týkající se prostředí VLA, VLA-ED:441 mg/m
3
 (100 ppm) a VLA-EC: 551 mg/m

3
 (125 

ppm). 
Hodnota odhadu expozice TRGS 430 (VEE): Obsah v polyisociantu (oligomerické nebo 
prepolymery TDI) je od 40%. V tomto případě je třeba používat VEE 0,35mg/m

3
. 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana dýchacích orgánů: 
Používat protiplynovou masku nebo autonomní respirátor, v případě nutnosti. Na nedostatečně 
odvětrávaných pracovištích nebo při aplikaci stříkací pistolí je nutno používat respirátor. 
Doporučuje se maska s přívodem čerstvého vzduchu nebo filtr v kombinaci A2-P2 pro krátkodobé 
práce. V případě hypersenzibility dýchacích cest (např. astma, bronchitida) se nedoporučuje 
zacházet s tímto výrobkem. Příznaky v dýchacích cestách se mohou projevit rovněž po uplynutí 
několika hodin od nadměrné expozice. 

Ochrana rukou: 
Používat nepromokavé ochranné rukavice (neoprenová guma, butylová guma, nitrilová guma, 
PVC apod.). Vhodné materiály s vymezením pro ochranné rukavice: DIN EN 374-3, guma FKM: 
tloušťka > 0,40 mm. Doba do přetržení: „Vhodné výhradně jako ochrana proti potřísnění“. Vhodné 
pouze pro krátké působení. V případě kontaminace vyměnit okamžitě ochranné rukavice za nové. 

Ochrana očí: 
Používat brýle s postranní ochranou. 

Ochrana kůže a těla: 
Používat ochrannou a nepromokavou obuv a oděv. 

Specifická hygienická opatření: 
Zajistit dobrou ventilaci v prostorách pro skladování, manipulaci a při použití. Uchovávat odděleně 
od potravin, nápojů a krmiv. Před pracovní přestávkou nebo po skončení práce umýt ruce. 
Pracovní oděv uchovávat odděleně. Svléknout potřísněný oděv. 
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
Skupenství: kapalina 
Vzhled / barva: bezbarvý 
Zápach: Zápach rozpouštědla 
pH: 
Bod / rozmezí teplot varu [°C]: 139°C 
Bod / rozmezí teplot tání [°C]:  
Bod mrazu [°C]:  
Teplota rozkladu [°C]:  
Bod vzplanutí [°C]: 34°C (ISO 2592) 
Meze zápalnosti [°C]:  
Teplota samovznícení [°C]: 315°C (1-metoxipropylacetát-2) 
Nebezpečí exploze:  
Horní mez výbušnosti: 10,8% obj. pro 1-metoxipropylacetát-2, 8% obj. pro dimetylbenzenol 
(izomery) 
Dolní mez výbušnosti: 1,5% obj. pro 1-metoxipropylacetát-2, 1% obj. pro dimetylbenzenol 
(izomery) 
Oxidační vlastnosti:  
Tenze par při 20°C [hPa]: 7 – 9 mbar (při 20°C) (xylen) 
Relativní hustota při 20°C [g/cm

3
]: 1,02 g/cm

3
 

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný, reaguje 
Viskozita [s]: 20 s (trubice 6 mm) 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 
Koncentrace VOC [g/l]: 600 

 

10. Stabilita a reaktivita 

Stabilita: 
Podle obecné průmyslové praxe nejsou známy nebezpečné reakce během skladování a 
manipulace. 

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  
Chránit před přímým působením slunečního záření a před zdroji zapálení. Nekouřit. Zabránit 
elektrickým výbojům. 

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: 
Oxidační činidla. Chránit před vlhkem. 

Nebezpečné rozkladné produkty: 
Oxidy uhlíku a dusíku během hoření. 
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11. Toxikologické informace 

Akutní toxicita 

Inhalace: 

Zabránit vdechování pár, vdechování ve vysokých koncentracích vyvolává narkotické 
účinky. 
Zdraví škodlivý 

Požití: 
Zdraví škodlivý 
Zabránit požití. 

Kůže a oči: 
Zdraví škodlivý 

Údaje o žíravých a dráždivých účincích: 

Chronické a jiné účinky: 

Senzibilizace: 
Na základě vlastností isociantů a existujících technických dat podobných přípravků lze vyvodit, že 
tento přípravek může způsobovat akutní podráždění nebo senzibilizaci dýchacího systému 
s astmatickým stavem, ztíženým dýcháním nebo tlakem v hrudníku. Mohou se objevit zpožděné 
příznaky a rozvoj hypersenzibilizace. Hypersenzibilní osoby mohou zaznamenat tyto účinky i při 
velmi nízkých koncentracích isociantů pod německými kontrolními limity (hodnota MAK). 

Další údaje k účinkům na zdraví: 

 

12. Ekologické informace 

Stabilita: 

Ekotoxicita: 

Rozložitelnost: 

Stabilita a rozložitelnost: 

Biodegradace: 

Hydrolýza: 

Fotolýza: 

Atmosférická oxidace: 

Vodní toxicita: 

Zabránit úniku výrobku do kanalizace, vodních toků a podzemních vod. 

Další toxicita: 
Pryskyřice reaguje s vodou na povrchu kontaktu a vytváří CO2. Poskytuje finální produkt 
s pevnou reakcí, vysokým bodem tání, a nerozpustný (polyurea). Tato reakce je silně 
aktivována tenzoaktivními složkami jako jsou detergenty nebo vodou ředitelná rozpouštědla. 

 

13. Informace o zneškodňování 

Likvidovat dle platných nařízení, odpad řádně označit. 
Odpad odevzdat do spalovny nebo na skládku nebezpečných odpadů. 
Nelikvidovat jako pevný městský odpad na veřejných skládkách. 
Nevylévat do kanalizace, půdy nebo vodních zdrojů. 
Nádoby musí být likvidovány jako nebezpečný odpad, pokud nebyly odstraněny veškeré zbytky 
výrobku. 
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14. Informace pro přepravu 

Klasifikace ADR/RID 

Třída: 3 
Klasifikační kód: F1 
Číslo ONU: 1307 
Kategorie balení: III 
Výstražná tabule č.3 (hořlavá kapalina) 
Rizikový kód: 30 
Název dle přepravního listu: UN 1307 XYLENY, hořlavý, 3, III 
 

Námořní přeprava, IMDG 

Třída IMO: 3 
Identifikační číslo nebezpečí: 30 
Číslo UN: 1307 
Kategorie balení: III 
Výstražná tabule: č.3 
Číslo FEm: F-E, S-D 
Látka znečišťující moře: Není 
Číslo dle tabulek GPA:  
Strana:  

Přesný technický název: Č. ONU 1307 XYLENY,3,GE III 
 

Letecká přeprava 

Třída ICAO/IATA: 3 
Číslo UN: 1307 

Přesný technický název: ONU 1307 XYLENY,3,GE III 
Kategorie balení ONU: III 
Výstražná tabule: č.3 
Instrukce pro balení: 

Letadlo pro osobní přepravu: 309 (Maximální objem netto: 60 l) 
     Y309 (Maximální objem netto: 10 l) 

Letadlo pro nákladní přepravu: 310 (Maximální objem netto: 220 l) 

 

15. Informace o právních předpisech 

Informace na výstražné etiketě: 

Písmenný kód výstražného symbolu a označení nebezpečností látky nebo přípravku dle EU: 

Xn (Zdraví škodlivý) 

Názvy nebezpečných složek uvedených na výstražné nálepce: 

Obsahuje: 

Xylen, 2,4 diisociant toluenu 
Isocianty 

R-věty 
R10 Hořlavý 
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží 
R38 Dráždí kůži 
R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 

S-věty 
S23 Nevdechujte páry 
S25 Zamezte styku s očima 
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
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16. Další informace 

Tento výrobek musí být skladován, manipulován a používán souladu se zásadami správné 
průmyslové hygieny a v souladu se všemi platnými předpisy. Informace zde obsažené vyplývají ze 
současného stavu našich poznatků a jejich účelem je popsat naše výrobky z pohledu 
bezpečnostních požadavků. Z tohoto důvodu nemohou být vykládány jako garance specifických 
vlastností. 
Data dodavatele a bibliografická data. 

 


