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Datum revize v zahrani í: 20.07.2010
Datum revize v R: 01.08.2010

Datum vyhotovení v R: 05.01.2004

Ceresit CN 68

1.Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní jméno:
Ceresit CN 68

edpokládané použití:
Samonivela ní vyrovnávací podlahová hmota pro vrstvy od 1 do 15 mm v interiéru.

Ozna ení firmy:
Henkel Polska z o.o.
Ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 56 56 300
Fax: +48 22 56 56 330

Henkel R s.r.o.
U Pr honu 10

170 04 Praha 7
eská republika

Tel.: +420 220 101 111
Odpov dnost za bezpe nostní list:

ua-productsafety.cz@henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
Toxikologické informa ní st edisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nep etržit ): 224 919 293, 224 915 402, 224
914 575

2. Údaje o nebezpe nosti p ípravku

Produkt je klasifikován jako nebezpe ný ve smyslu platné EU legislativy.
Xi Dráždivý
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži

3. Informace o složení p ípravku

Všeobecná chemická charakteristika:
Suchá maltová sm s na cementové bázi

Prohlášení o složkách podle EG/1907/2006:
Chemický název

íslo CAS
EINECS
ELINCS

Obsah Klasifikace

Portlandský cement
65997-15-1

266-043-4 20 – 25 % Xi
R  36/37/38-43

Úplné zn ní R-v t  ve form  zkratek jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".

Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Expozice vdechováním:
Opus te kontaminované prost edí / dopravte postiženého mimo kontaminované prost edí na erstvý vzduch. P etrvává-li
drážd ní, vyhledejte léka skou pomoc.
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Kontakt s k ží:
Pokožku omyjte vodou a mýdlem a ošet ete regenera ním krémem.

Kontakt s o ima:
Vyplachujte ihned pod tekoucí vodou cca 15 minut, p ekryjte sterilní gázou a vyhledejte léka skou pomoc.

Požití:
i požití vypláchn te ústní dutinu, vypijte 1 – 2 sklenice vody a vyhledejte léka e.

5.  Opat ení pro hašení požáru

Vhodná hasiva:
Všechna b žná hasiva

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Žádná známá

Zvláštní ochranné pom cky p i hašení požáru:
i požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izola ní p ístroj) a celot lovou ochranu.

Nebezpe né rozkladné produkty:
Žádné známé

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku látky nebo p ípravku

Preventivní opat ení pro ochranu osob:
Zajist te dostate né v trání. Nebezpe í uklouznutí na rozlitém produktu. Zamezte styku s k ží a o ima. Používejte vhodné
ochranné vybavení. Nevdechujte výpary.

Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových i podzemních vod.

istící metody:
Mechanicky odstra te. Zneškod ujte v souladu s místn  platnými p edpisy a bodem 13. tohoto listu

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení:
Zamezte styku s k ží a o ima. Zajist te dostate né v trání pracovního prostoru. Používejte vhodné ochranné prost edky
v souladu s bodem 8 tohoto listu.

Skladování:
Skladujte v chladu v originálních, dob e uzav ených nádobách a v suchých, dob e v traných prostorách. Skladujte odd len
od potravin,krmiv, aje, kávy, tabáku a jiných pochutin.

8. Omezování expozice látkou nebo p ípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:
Slou enina CAS PEL NPK-P
Portlandský cement 65997-15-1 10 -

Ochrana dýchacích orgán :
V p ípad  nedostate ného v trání noste vhodnou ochrannou masku. Nevdechujte prach.

Ochrana rukou:
Pro krátkodobý kontakt s produktem vhodné chemicky odolné rukavice. V p ípad  dlouhodobého nebo opakovaného
kontaktu pamatujte prosím, že doba použitelnosti rukavic se m že zkrátit. Vhodnost použití a neporušenost rukavic musí být
prov ena p ed každým použitím rukavic a též musí být prov ena vhodnost použití pro specifické podmínky (mechanický
nebo termický tlak, antistatické efekty,apod.) P i prvním náznaku poškození i protržení rukavic musí být tyto ihned
vym ny. P i použití dbejte též pokyn  výrobce rukavic.
Vhodné rukavice z materiálu: butylkau uk nebo polychloropren; tlouš ka materiálu > 1 mm, doba perforace > 30 min (2);
480 min. (6)
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Ochrana o í:
Ochranné brýle

Ochrana t la:
Vhodný ochranný od v

Další údaje v etn  všeobecných hygienických opat ení:
i práci nejezte, nepijte a neku te! Po práci a v p estávkách si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zamezte styku s k ží a
ima. Pot ísn ný od v ihned svlékn te.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné informace:
Vzhled: Šedý prášek
Zápach: Neutrální

Fyzikáln  chemické vlastnosti:
pH  cca 12
Bod varu:  Neuvádí se
Bod vzplanutí:  Produkt není samozápalný
Tense par:  Neuvádí se
Sypná hmotnost:  cca 1,4 g/cm3

Rozpustnost / aceton  -
Rozpustnost / voda: Mísitelný s vodou, nerozpustný
Teplota samovznícení:  Neuvádí se
Viskozita (dynamická)  Neuvádí se

10. Informace o stabilit  a reaktivit  látky nebo p ípravku

Podmínky, kterých je t eba se vyvarovat:
Stálý za b žných podmínek použití. S vodou reaguje mírn  (hydratace) bez uvol ování nebezpe ných produkt .

Materiály, kterým je t eba zamezit:
Žádné v p ípad  ur eného použití a zacházení s produktem.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné toxikologické informace:
V p ípad  ur eného zacházení a použití nejsou o ekávány žádné zdravotní komplikace ani poškození zdraví.

Podrážd ní o í:
Siln  dráždí o i.

Podrážd ní pokožky:
Dráždí k ži.

Podrážd ní dýchacích orgán :
Nevdechujte prach

12. Ekologické informace o látce nebo p ípravku

Celkové ekologické informace:
Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknutí do podzemní a povrchové vody a do p dy. Produkt není biologicky
odbouratelný.

13. Pokyny pro odstra ování látky nebo p ípravku

Nakládání s odpadem:
S odpadem nakládejte dle místn  platných na ízení. Po vytvrzení nespot ebovaného obsahu odložte na místo ur ené obcí
k ukládání odpadu.

Evropské íslo odpadu(EWC ):
Odpad: 10 13 06  Úlet a prach
Obal:    15 01 01  Papírové a lepenkové obaly
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Likvidace zne išt ného obalu:
Pouze úpln  vyprázdn né obaly bez zbytk  produktu lze p edat k recyklaci.

14. Informace pro p epravu látky nebo p ípravku

Není nebezpe ným zbožím pro p epravu dle platných p edpis  pro ADR/RID/ADNR/IMDG/IATA-DGR

15. Informace o právních p edpisech vztahující se k látce nebo p ípravku

Zna ení nebezpe nosti:
Xi - Dráždivý

Obsahuje:
Portlandský cement

R – v ty:
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži

S – v ty:
S2  Uchovávejte mimo dosah d tí
S22 Nevdechujte prach
S24 Zamezte styku s k ží
S26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a  vyhledejte léka skou pomoc
S46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení

Další informace:
Obsahuje portlandský cement. M že vyvolat alergickou reakci. Chrom VI – mén  než 2 ppm b hem doby trvanlivosti
produktu.

16. Další informace vztahující se k látce nebo p ípravku

Úplné zn ní R-v t, které byly uvedeny v bezpe nostním list  ve form  zkratek. Klasifikaci produktu ur uje kapitola 15.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži

Další informace:
Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.
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