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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

1.1.-Identifikace výrobku: 

   Obchodní název: THERMOSAN-F 

 

    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: Cementová malta pro omítky 

 

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

CAS: 65997-15-1 Portlandský cement > 5 < 50% Xi (dráţdivý); R36/37/38 

(EINECS 266-043-4)    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

 

 

 

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

Výstražný symbol: Xi (dráţdivý) 
Hlavní nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí: Dráţdí oči, dýchací cesty a sliznici. Smícháním 
s vodou vykazuje směs zvýšené pH, můţe proto dráţdit kůţi při delším kontaktu a způsobovat 
poranění očí v případě vstříknutí. V případě příliš dlouhého a opakovaného kontaktu mokré směsi 
s kůţí můţe nastat určitá senzibilizace vlivem hexavalentního chromu (Cr6+). Cement nepředstavuje 
zvláštní riziko pro ţivotní prostředí, pokud jsou respektovány pokyny v odstavcích 12 a 13. 
 
 

4.Pokyny pro první pomoc 
4.1 Všeobecné pokyny:  
4.2 Při nadýchání: Poradit se s lékařem, pokud osoby s dýchacími problémy náhodně vdechnou 

větší mnoţství cementu. 
4.3 Při styku s kůţí: Pokud je výrobek v suchém stavu, odstranit jej v maximální míře a následně 

umýt vydatným mnoţstvím vody. Pokud je výrobek mokrý, umýt zasaţené 
místo vydatným mnoţstvím vody. 

4.4 Při zasaţení očí: Okamţitě vypláchnout oči vydatným mnoţstvím vody a poradit se s očním 
lékařem. 

4.5 Při poţití: Pokud dojde k význačnému nahodilému poţití, vypláchnout ústa a poradit se 
s lékařem. 

4.6 Další údaje:  

 

5.Opatření pro hasební zásah 
5.1 Vhodná hasiva:  

V případě poţáru výrobek neomezuje pouţití hasicích prostředků. 
5.2 Nevhodná hasiva:  
5.3 Zvláštní nebezpečí:  

Výrobek je nehořlavý. 
5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:  

 
5.5 Další údaje:  

 

6.Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabránit šíření prachu. Nevdechovat prach a zabránit 

kontaktu s kůţí a očima. Pouţívat ochranný oděv, ochranné rukavice, protiprašnou masku, ochrannou 
obuv a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu ţivotního prostředí:  

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

Čištění neprovádět zametáním nebo rozfoukáváním, pouţít vhodnou metodu pro odstranění prachu. 
Po vytvrzení můţe být likvidován jako stavební odpad. 
6.4 Další údaje:  

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

Manipulace v sypkém stavu musí být prováděna vhodným způsobem pro zabránění šíření prachu. 
7.2 Pokyny pro skladování:  

Uchovávat mimo dosah dětí. Skladovat v dobře uzavřených obalech, v suchých, chladných a dobře 
větraných prostorách. Chránit před vlhkem. 
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8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1 Technická opatření: 

 
 

8.2 Kontrolní parametry:  

8.2.1 Hodnoty HTP  

Křemičitý prach… TLV-TWA: 0,1 mg/m
3
 dýchatelný prach 

Portlandský cement…TLV-TWA: 10 mg/m
3
 celkový prach 

 
 
 
 
 

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 pouţívání. 
8.3.2Ochrana dýchacích orgánů:  

Protiprašná maska. 
 

8.3.3  Ochrana rukou:  

Pouţívat ochranné nepromokavé rukavice při přípravě směsi s vodou. 
 

8.3.4.Ochrana očí:  

Pouţívat ochranné brýle s boční ochranou v případě nebezpečí prachu nebo vystříknutí mokré směsi. 
 

8.3.5.Ochrana kůţe:  

Pouţívat ochrannou nepromokavou obuv a oděv proti vystříknutí mokrého výrobku. 
Při práci vkleče se doporučuje pouţívat nepromokavou ochranu kolen. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Skupenství (při 20°C), barva, zápach: Šedý, bílý nebo pigmentovaný prášek. Bez zápachu. 
9.2.Hodnota pH: Alkalická mezi 11,0 – 13,5 
9.3 Údaje o změnách fyzikálního stavu: 

9.3.1.Teplota (rozmezí teplot) varu:  9.8 Meze výbušnosti: a.-dolní mez:  
9.3.2 Teplota (rozmezí teplot) tání: > 1000°C   b.- horní mez:  
9.3.3 Teplota rozkladu:  9.9 .Oxidační vlastnosti:  

9.4. Bod vzplanutí: Nehořlavý  

9.5. Hořlavost:  9.10 Tenze par:  
9.6. Samozápalnost:   9.11 Hustota:  
9.7. Nebezpečí exploze:  9.12 Rozpustnost: a.-ve vodě: V kontaktu s vodou tvrdne 
    b.- v tucích:  

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:  

Výrobek je stabilní. Podle obecné průmyslové praxe nejsou známy nebezpečné reakce během 
skladování a manipulace. Chránit před vlhkem. 
10.2 Látky a materiály, s nimiţ výrobek nesmí přijít do styku:   

Ţádné. Přítomnost vlhkosti způsobuje tuhnutí cementu. 
 
10.3 Nebezpečné rozkladné produkty:  

Ţádné. 
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11.Toxikologické informace 
11.1 Akutní toxicita:  

Cement můţe vyvolávat podráţdění dýchacích cest. 
 

11.2 Údaje o ţíravých a dráţdivých účincích:  

V případě značného poţití můţe cement vyvolávat podráţdění zaţívacího traktu a vyvolávat bolesti 
střev, jícnu a ţaludku. 
 

11.3 Senzibilizace:  

Cement můţe dráţdit vlhkou kůţi vzhledem ke zvýšenému pH ve vodním roztoku. 
11.4 Subakutní, subchronická a prodlouţená toxicita:  

Pokud se dostane do kontaktu s očima, můţe cement vyvolat zánět spojivek a způsobit zranění oční 
bulvy. 
 

11.5 Zkušenosti u člověka:  

Dlouhotrvající expozice bez vhodné ochrany kůţe (rukavice) můţe vyvolávat podráţdění kůţe. U osob 
s alergickou dispozicí se mohou rozvíjet alergie vůči určitým částicím přítomných v malém stopovém 
mnoţství v cementu (hexavalentní chrom). 
11.6 Další údaje:  

 

12.Ekologické informace: 
12.1 Stabilita v okolním prostředí 

12.1.1 Biodegradace:  

V případě náhodného úniku do vodních zdrojů můţe nastat slabé zvýšení pH. Po vytvrzení je výrobek 
stabilní, fixuje své sloţky, coţ jej činí nerozpustným. 
12.1.2 Chemická degradace:  

Ţádná 
12.2 Bioakumulace:  

Ţádná 

12.3 Stabilita:  

Ţádná 
 

 

12.4 Toxické účinky na organizmy: 

12.4.1 Vodní toxicita  

Zabránit úniku výrobku do kanalizace. Výrobek tvrdne v kontaktu s vodou a tvoří stabilní soli. 
 

12.4.2 Jiná toxicita:  

12.5.Další informace:  

Nejsou. 

13. Informace o zneškodňování 

Můţe být likvidován jako ostatní stavební odpad, ukládat na skládky s ohledem na platné zákony. 
 

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

14.4 Námořní přeprava          
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 Výstraţná tabule:  

 

14.4.8 Další informace:  
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14.5 Letecká přeprava               
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 Výstraţná tabule:  
14.5.6 Další informace:  

 

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

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

     Xi (dráždivý) 
15.1.2  Názvy sloţek uvedených na výstraţné nálepce:  

Obsahuje:  Cement 
15.1.3  R věty:  

R36/37/38  (Dráždí oči, dýchací orgány a kůži) 
 
 
 
 
 
15.1.4  S věty:  

S2  (Uchovávejte mimo dosah dětí) 
S24/25  (Zamezte styku s kůží a očima) 
S26  (Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc) 
S37/39  (Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít) 
 
 
15.1.5  Zvláštní nařízení pro určité látky:  

15.2 Národní předpisy:  

 

16. Další informace 
16.1 Předpokládané pouţití: 

16.1.1 Písemné prohlášení:  

 16.1.2 Kód odpovídající předpokládanému pouţití:  

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

 SIC 4:  KT 4:  

16.2 Pokyny pro pouţit:í  

16.3 Další informace:  

Veškerá manipulace, skladování a pouţívání tohoto výrobku musí být v souladu se správnou 
průmyslovou hygienou a v souladu se všemi platnými předpisy. Informace zde obsaţené vyplývají ze 
současného stavu našich poznatků a jejich účelem je popsat naše výrobky z pohledu bezpečnostních 
poţadavků. Z tohoto důvodu nemohou být vykládány jako garance specifických vlastností. 
16.4 Doplňkové informace, které jsou k dispozici:  

 
 

16.5 Zdroje informací pouţité pro vydání tohoto bezpečnostního listu:  

Údaje dodavatele a kniţní údaje. 
 
Datum:  27.6.2005 
 
Podpis: 
 

 


