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BEZPEČNOSTNÍ LIST 
1 - IDENTIFIKACE LÁTKY/P ŘÍPRAVKU A SPOLE ČNOSTI/PODNIKU 
Identifikace látky nebo p řípravku:  Tužidlo Intensiv® / Belmont (složka B) : B210 

Identifikace spole čnosti nebo podniku: 
Název spole čnosti: BLANCHON  
Adresa: 28,  rue Charles Martin    B.P. 105.69190.S AINT FONS.FRANCE. 
Telefon: 00.33.4.72.89.06.09.    Fax: 00.33.4.72.89 .06.02. 
fds@blanchon.com 

Telefonní číslo pro naléhavé situace:00.33.1.45.42.59.59. 

2 - IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
Tento výrobek není klasifikován jako ho řlavina. Držte se pokyn ů uvedených na ostatních výrobcích v daném prostoru 
Možné nebezpe čí senzibilizace k ůže. Přípravek m ůže rovn ěž způsobit podrážd ění pokožky; delší kontakt m ůže tento 
účinek znásobit. 
Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé škodlivé ú činky ve vodním prost ředí. 

3 - SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
Znení vet o rizicích zmínených v odstavci 3: viz bo d č. 16. 

Nebezpečné látky jako takové. 
(složky  p řítomné v takové koncentraci že prop ůjčují p řípravku stejné toxikologické vlastnosti jako by m ěly ve 100% 
čistém stavu) 

CAS ES Jméno Symb. R: % 

143472-08-6  Aliphatic Polyisocyanate  Xi 43  52/53  50 <= x % < 100 

Ostatní látky p ředstavující nebezpe čí: 
Do této kategorie nepat ří žádná známá látka. 

Složky obsažené v koncentraci pod mezní hodnotou ne bezpečí. 
Do této kategorie nepat ří žádná známá látka. 

Ostatní látky s mezními hodnotami pracovní expozice . 
Do této kategorie nepat ří žádná známá látka. 

4 - POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
Pokud symptomy p řetrvávají nebo v p řípadě pochybností vždy p řivolejte léka ře. 
ZABRAŇTE požití nepovolanou osobou. 

V případě nadýchání: 
Při nadýchání velkého množství p řemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v klidu a teple. 

V případě polití nebo zasažení o čí: 
Okamžit ě vyplachujte 15 minut čistou vodou p ři násiln ě zdvižených ví čkách. 
V případě zarudnutí, bolesti nebo zhoršení zraku p řivolejte léka ře. 

V případě polití nebo zasažení k ůže: 
Odstra ňte znečištěný od ěv a kůži důkladn ě umyjte mýdlem a vodou nebo osv ědčeným čisticím prost ředkem. 
NEPOUŽÍVEJTE rozpoušt ědla nebo ředidla. 

V případě požití: 
V případě požití, pokud množství je malé (ne více, než jedno  polknutí), vypláchn ěte ústní dutinu vodou a vyhledejte 
lékařské ošet ření. 
Udržujte v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Při náhodném požití p řivolejte léka ře pro odhadnutí pot řebného ošet ření v nemocnici. Dejte léka ři k nahlédnutí etketu. 

5 - OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
Není významný. 

6 - OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
Opatřeních na ochranu osob, jako jsou: 

Viz. bezpečnostní opat ření v bodech 7 a 8. 
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Opatřeních na ochranu životního prost ředí, jako jsou: 
K odstran ění rozlitého prost ředku použijte  neho řlavé absorb ční materiály jako  nap říklad písek,zemina, vermikulit, 
rozsivková zemina v nádobách pro lividaci odpad ů. 
Zabraňte vniknutí jakéhokoli materiálu do systému odpadní ch vod. 
Použijte vhodnou nádobu k uchovávání odpadu v soula du s platnými p ředpisy ( viz. bod č.13). 
Pokud produkt zkontaminuje vodní toky, řeky nebo potrubí, upozorn ěte příslušné orgány v souladu s právními p ředpisy 

Čisticích metodách, jako jsou: 
Pro čištění používejte detergenty, nepoužívejte rozpoušt ědla. 
Znečištěné plochy musí být velmi rychle o čištěny. 
Možný dekontaminant ho řlavých produkt ů může být: sm ěs ( vyjád řeno v objemu) vody (45 díl ů), ethanolu nebo 
isopropanolu ( 50 díl ů), koncentrovaného amoniaku (d-0,880) ( 5 díl ů). A neho řlavých produkt ů: sm ěs uhli čitanu sodného 
(5 dílů), vody (95 díl ů). 
Tyto zbytky musí být vhodn ě uchovávány pro následnou likvidaci v souladu s pla tnými p ředpisy (viz bod č. 13). 

7 - ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
Předpisy o podmínkách skladování  platí i pro pracovi ště, kde se s výrobkem manipuluje. 
Každý , kdo v minulosti trp ěl přecitliv ělostí k ůže nesmí v žádném p řípadě manipulovat s t ěmito p řípravky. 

Zacházení: 
Používejte v dob ře větraných prostorách. 

Protipožární prevence: 
Zamezte p řístup nepovolaným osobám. 

Doporu čený postup a opat ření: 
Osobní bezpe čnost, viz.§8. 
Dodržujte opat ření uvedená na etiket ě a zásady bezpe čné práce v pr ůmyslu 
Balení která byla otev řena musí být znovu d ůkladn ě uzavřena a skladována ve stojaté poloze 
Vylu čte kontakt p řípravku s k ůží a s očima 

Zakázaná opat ření a postupy: 
V prostoru, kde je p řípravek používán je zakázáno jíst, pít a kou řit 
Nikdy neotevírejte obal pod tlakem 

Skladování: 
Uchovávejte nádobu dob ře uzavřenou na suchém míst ě. 
Podlaha musí být nepropustná a tvo řit záchytnou jímku, aby v p řípadě rozlití kapalina nepronikla mimo tento prostor. 

8 - OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Česky Použijte prost ředky individuální ochrany v souladu se Sm ěrnicí 89/686/EHS. 
Každý , kdo v minulosti trp ěl přecitliv ělostí k ůže, astma, alergií, chronickými nebo periodickými p roblémy dýchání, nesmí 
v žádném p řípadě používat tyto p řípravky 

Technická opat ření: 
Zajist ěte dostate čné větrání, pokud možno pomocí odsávacích ventilátor ů na pracovištích a pomocí vhodného centrálního 
odtahu. 
Pokud odv ětrávání nesnižuje koncentraci výpar ů rozpoušt ědla pod hranici expozi čního limitu, používejte dýchací p řístroj 

Ochrana dýchacích cest: 
Pokud koncentrace p řesahuje expozi ční limity, jsou pracovníci povinni používat odpovíd ající  ochrannou masku. 

Ochrana rukou: 
Kůži lze chránit nanesením ochranného krému, ten by v šak nem ěl být nanášen po kontaktu s produktem. 
Pro delší nebo opakovaný kontakt s rukama použijte vhoné rukavice. 

Ochrana o čí: 
Používejte ochranu o čí proti zasažení tekutinou 

Ochrana k ůže: 
Používejte antistatický od ěv z přírodního  nebo syntetického materiálu, odolného vys okým teplotám. 
Při zasažení jakékoli části t ěla musí být tato část důkladn ě opláchnuta 
Další informace, viz. §11 Bezpe čnostního listu - Toxikologická informace. 

9 - FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
Obecné informace: 

Fyzikální stav: tekutina 
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Informace d ůležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe čnosti a životního prost ředí: 
faktor pH (p řípravku/substance): není významný. 
Hodnota pH není významná nebo ji nelze zmioit. 
Bod varu/rozmezí bodu varu: 202 °C. 
Interval bodu vzplanutí: není významný. 
Tenze páry: Pod 110 kPa(1,10 bar). 
Měrná váha: >1 
Vodorozpustnost: Oeditelný. 

Další informace: 
Bod (rozmezí) tání: -24 °C. 
Teplota samovznícení: 270 °C. 
Bod (rozmezí) rozkladu: není významná. 
VOC : � Složka A 

10 - STÁLOST A REAKTIVITA 
Při vystavení vysokým teplotám se z p řípravku mohou uvol ňovat nebezpe čné látky jako oxid uhelnatý a uhli čitý, kou ř a 
oxidy dusíku 
Možné uvoln ění kyanovodíku, amín ů a alkohol ů. 
Uchovávejte mimo dosah oxidujících činidel a silných kyselin a zásad aby nedošlo k exot ermní reakci 
S aminy a alkoholy dává exotemní reakci. P řípravek pomalu reaguje s vodou za vzniku oxidu uhli čitého, jež m ůže vytvá řet 
tlak zvyšující se v uzav řených baleních 

11 - TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
Žádné dostupné informace ohledn ě samotného p řípravku. 
Vystavení se koncentraci výpar ů rozpoušt ědla obsaženého v p řípravku, p řesahující expozi ční limit, m ůže být zdraví 
škodlivé, jako : 
Dráždí sliznice a dýchací cesty, ledviny, játra a c entrální nervový systém. 
Mezi příznaky pat ří bolesti hlavy, necitlivost, závrat ě, únava, svalová asthenie, a v extrémních p řípadech ztráta v ědomí. 
Prodloužený nebo opakovaný kontakt s p řípravkem m ůže odmastit k ůži a vyvolat nealergenní zán ěty kůže v místech 
zásahu pokožky t ěkutinou/parami. 
Při zasažení o čí způsobuje podrážd ění a vratné poškození 
Obsažené látky jsou obecn ě klasifikovány jako zp ůsobující v n ěkterých p řípadech p řecitliv ělost p ři  kontaktu s k ůží 
Tento p řípravek, na základ ě vlastností isokyanát ů a toxikologických informací o podobných slou čeninách, m ůže způsobit 
podrážd ění a/nebo p řecitliv ělost dýchacího systému. 
Může přivodit astma, problémy s dýcháním a angínu 
U citlivých lidí mohou nastat projevy astmatu, poku d jsou vystaveni atmosfé ře s koncentrací isokyanátu pod hodnotou 
NPK: expozi ční limit. 
Opakovaná expozice m ůže vyvolat trvalé problémy dýchacích cest. 

12 - EKOLOGICKÉ INFORMACE 
Neexistují žádné dostupné ekologické informace o to mto výrobku. 
Tento produkt nesmí být vypušt ěn do systému odpadních vod. 

Ekotoxicita: 
Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé škodlivé ú činky ve vodním prost ředí. 

13 - POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodních systém ů. 

Odpadový materiál: 
Proveďte recyklaci či zlikvidujte podle platných p ředpis ů. Obraťte se na p říslušnou provozovnu. 
Odpadový materiál neukládejte do zem ě či do vody, dbejte, abyste nevhodným zp ůsobem nezne čistili okolní životní 
prost ředí. 

Poškozené obaly: 
Recipienty vyprázdn ěte. Etikety uschovejte. 
Odevzdejte autorizovanému eliminátorovi. 

14 - INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
Nepodléhá klasifikaci a zna čení pro transport. 
Přepravujte výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro námo řní dopravu a ICAO/ 
IATA pro leteckou dopravu (ADR 2009 - IMDG 2008 - I CAO/IATA 2009). 
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15 - INFORMACE O PŘEDPISECH 
Obsahuje složky na bázi isokyanátu - v souladu s in formacemi výrobce. Tyto informace jsou uvedeny v be zpečnostním 
list ě 

Klasifikace podle: 
Směrnice pro < Všechny p řípravky > 1999/45/CE a její pozd ější zm ěny. 
Předpis (CE) č. 1272/2008 (CLP) a jeho pozd ější zm ěny (Předpis (CE) č. 790/2009). 

Klasifikace p řípravku. 
Dráždivý 

Obsahuje: 
Aliphatic Polyisocyanate 

Specifická nebezpe čí spojená s p řípravkem a zásady bezpe čné práce: 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve vodním prost ředí. 
R 43 Může vyvolat senzibilizaci p ři styku s k ůží. 
R 84 Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výro bcem. 
S 2 Uchovávejte mimo dosah d ětí. 
S 24 Zamezte styku s k ůží. 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 46 Při požití okamžit ě vyhledejte léka řskou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna čení. 
S 13 Uchovávejte odd ěleně od potravin, nápoj ů a krmiv. 
S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
S 61 Zabraňte uvoln ění do životního prost ředí. Viz speciální pokyny nebo bezpe čnostní listy. 

16 - DALŠÍ INFORMACE 
Jelikož nám nejsou známy pracovní podmínky uživatel e, informace uvedené v bezpe čnostním listu jsou založeny na 
našich sou časných znalostech a na  národních p ředpisech. 
Tento produkt nesmí být použit k jakémukoli jinému účelu, než je popsán v bod ě 1, bez předchozího obdržení písemného 
návodu k použití. 
Je povinností uživatele dodržovat všechna nutná opa tření aby byla zajišt ěna obecná pravidla a místní p ředpisy. 
Informaci obsaženou v tomto bezpe čnostním list ě je nutno chápat jako popis bezpe čnostních opat ření vztahujících se k 
našemu produktu, ne jako záruku jeho vlastností 

Znení vet o rizicích zmínených v odstavci 3: 
R 43 Může vyvolat senzibilizaci p ři styku s k ůží. 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve vodním prost ředí. 

 


