
BEZPEČNOSTNÍ LIST  

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1907/2006  

 

Datum revize: 10.1.2012  

 

 

Dřevotmel 

 

 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE  

1.1 Identifikace látky nebo přípravku  

Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale): Dřevotmel 

Číslo CAS:  

Číslo ES (EINECS): 

Další názvy látky:   

1.2 Použití látky nebo přípravku  

Nejčastější použití látky nebo přípravku: ke tmelení dřeva 

1.3 Identifikace výrobce, dovozce nebo dodavatele  

Jméno nebo obchodní jméno: Kittfort Praha s r.o.  

Místo podnikání :Radlická 2/608,Praha 5,150 00,Česká republika  

Provozovna:Horňátky 1,277 11,Neratovice,Česká republika  

Identifikační číslo: 26704064 

Telefon: + 420 315 687 592 

Informace k výrobkům: + 420 315 687 592 

www.kittfort.cz 

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace  

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  

telefon (24 hod./den): + 420 224 919 293, 224  

 

2. Identifikace nebezpečnosti  

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:  

Směs přírodní kalafuny a protihrudkujících přísad je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných 

nebezpečných chemických látek podle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 369/2005 Sb. 

 

Klasifikace  podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti : Xi dráždivý 

 

R-věty : R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží  

 

S-věta: S 2, S 24,S 37  

 

*úplné znění R a S -vět viz. bod 16  

 

CLP: Kategorie nebezpečí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Skin Sens. 1  

Údaje o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci.  

Zápis klasifikace: Skin Sens. 1, H317  

 



Produkt je klasifikován jako nebezpečný.  

Signální slovo: nebezpečí  

Piktogramy: vykřičník  

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H317  

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102, P262, P280  

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Kalafuna zabijačková, Označení ES  

Další nebezpečnost  

Prach může dráždit oči a dýchací orgány. Dráždí kůži. Může být příčinou senzibilizace při styku s 

kůží.  

 

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU  

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: U kalafuny ve 

formě drti je nebezpečí nadýchání či zasažení nechráněné pokožky. Místně  

působí dráždivě na pokožku, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Nejsou.  

3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku: Drcení a manipulace v uzavřených a špatně  

větraných prostorách bez použití osobních ochranných pomůcek, příp. za přítomnosti zdrojů  

zapálení. Směs prachu kalafuny se vzduchem může tvořit explozivní směs.  

3.4 Složení:  

Chemický název   Obsah %  CAS   EINECS  Bezp. symbol R-věty S-věty   H-věty    P-věty  

kalafuna (směs          

přírodních látek      Min 12    8050-09-7   232-475-7      Xi    43     2 -24 -37  H317    P102,262,280  

získávaná z pryskyřice  

stromů  

(většinou  

borovic )  

 

3.5.Informace uvedené na obalu: Viz. bod 15. 

 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

4.1 Všeobecné pokyny: Odstranit kontaminované oděvy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit a používat 

předepsané ochranné pomůcky.  

4.2 Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch.  

4.3 Při styku s kůží: Postižená místa omýt teplou vodou a mýdlem.  

4.4 Při zasažení očí: Vyplachovat oči minimálně 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.  

4.5 Při požití: Ústa vypláchnout vodou, vypijte větší množství chladní vody s 6-10 ti tabletami 

živočišného uhlí.  

Nevyvolávejte zvracení!!! Ihned vyhledat lékařskou pomoc.  

Nutnost okamžité lékařské pomoci: ANO.  

Nutné prostředky k zabezpečení okamžitého ošetření, které by měly být na pracovišti: Tekoucí 

voda.  

Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná/doporučená/není nutná): 

Nutná.  

 

 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH  



5.1  

Vhodná hasiva:  

Prášková hasiva, pěna, tříštěný vodní proud, CO2.  

5.2  

Nevhodná hasiva:  

Přímý vodní proud.  

5.3.Zvláštní nebezpečí: 

Při hoření se může uvolňovat kysličník uhelnatý. Nebezpečí výbuchu a požáru rozvířeného prachu. 

5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 

Ochranný oblek proti sálavému teplu, dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.  

Další údaje: Zbytky likvidovat dle zákona jako nebezpečnýodpad – předat oprávněné osobě  

k likvidaci.  

 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Zákaz 

kouření, odstranit všechny možné zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, které se 

nepodílejí na záchranných pracích. Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem.  

6.2.Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit dalšímu úniku, ohraničit 

prostor, nevypouštět do kanalizace, zabránit dalšímu úniku kanalizací, zabránit průniku do vody a 

půdy. 

6.3.Doporučené metody čistění a zneškodnění: Podle situace odčerpat nebo vsáknout do vhodného 

porézního materiálu (písek, křemelina, vapex), s kontaminovaným absorbentem nakládat jako s 

nebezpečným odpadem –předat oprávněné osobě k likvidaci. 

 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Při manipulaci je nutno dodržovat příslušné předpisy o 

požární ochraně (zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, odstranění možných zdrojů  

vznícení). Dodržování zásady osobní hygieny (při práci nejíst, nepít a nekouřit) a bezpečné 

manipulace.  

7.2 Pokyny pro skladování: Skladovat odděleně od potravin, mimo dosah zdrojů tepla a přímého 

ohně. Chránit před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. Veškeré obaly udržovat těsně uzavřeny.  

 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB  

8.1 Technická opatření: Viz „manipulace a skladování“. Větrání, místní odsávání.  

8.2 Omezování expozice životního prostředí: Minimalizovat úniky, nevypouštět kontaminovanou 

vodu do kanalizace, vodních toků  a půdy.  

8.3 Osobní ochranné prostředky:  

Ochrana dýchacích orgánů: Ochranná maska s univerzálním filtrem, respirátor.  

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle nebo štít.  

Ochrana rukou: Pryžové rukavice.  

Prodej a distribuce chemikálií  

Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv a obuv.  

Další údaje: Nejíst, nekouřit, nepít na pracovišti. Dodržovat zásady osobní hygieny. Osobní 

ochranné pracovní prostředky udržovat v přiměřené čistotě.  

 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

Skupenství ( při 20 oC ): pevná látka, drť, prach.  

Barva: světle žlutá až červeno hnědá.  

Zápach (vůně): charakteristická po pryskyřici.  

Hodnota pH (při 20 oC): neaplikovatelné  

Teplota (rozmezí teplot) tání (oC): +55 až +78  



Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):  

Bod vzplanutí (oC): není samozápalný 

Hořlavost: Látka hořlavá, bod hoření cca 190°C.  

Samozápalnost: není samozápalná  

Mezevýbušnosti: horní mez(%obj.):400g.m  

                            dolní mez(%obj.):16g.m  

Oxidační vlastnosti: nemá oxidační vlastnosti  

Tenze par (při oC): neaplikovatelné  

Hustota (při oC): 1070 kg.m—3  

Rozpustnost (při oC): -ve vodě: nerozpouští se  

                                     -v tucích (včetně specifikace oleje): nerozpouští se  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: -0,32  

Další údaje: rozpustný v mnoha dalších organických rozpouštědlech  

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek stabilní.  

10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Rozvíření prachu, přítomnost zdrojů  

vznícení – přímý oheň, sálavé teplo.  

10.3 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: S kyselinami, zásadami a s 

oxidačními látkami.  

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: Za normálních podmínek se látka nerozkládá, při hoření 

mohou vznikat kysličník uhelnatý.  

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

Akutní toxicita:  

-LD50, orálně, potkan (mg.kg-1) : 6 700 mg/kg  

-LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1) : neuvádí se  

-LD50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1) : neuvádí se - 

-LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): neuvádí se  

Subchronická -chronická toxicita: neuvádí se  

Senzibilizace: neuvádí se  

Karcinogenita: neuvádí se  

Mutagenita: neuvádí se  

Toxicita pro reprodukci: neuvádí se  

Zkušenosti u člověka: Při odborném použití se na základě současných znalostí se nepředpokládá 

poškození zdraví.  

Provedení zkoušek na zvířatech: neuvádí se  

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

Akutní toxicita pro vodní organismy:  

-LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): > 100 mg/l  

-EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): > 100 mg/l  

-IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): > 100 mg/l  

Rozložitelnost: Vběžných podmínkách (pH 6 až 8) se nerozkládá.  

Toxicita pro ostatní prostředí: údaje nejsou k dispozici  

Mobilita v půdě: Materiál je nerozpustný ve vodě. Distribuce formou unášení tuhé fáze tekoucí 

vodou. Výsledky posouzení PBT a vPvB: Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení.  

Jiné nepříznivé účinky: Údaje nejsou k dispozici.  

 

 

 

 



13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečistěných obalů: Spřípadnými 

zbytky látky nakládat jako s nebezpečným odpadem – předat oprávněné osobě k likvidaci.  

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a obalů:  

Nepotřebné zbytky jsou odpadem kategorie ostatní. Za dodržení všech bezpečnostních předpisů  

převést látku do nepropustného označeného obalu, větší množství následně předat k likvidaci 

oprávněné osobě podle zákona o odpadech, nebo dát uložit na povolené skládce.  

Prázdné nevyčištěné obaly jsou odpadem kategorie ostatní. Obaly po malobalení dát do 

separovaného sběru komunálních odpadů podle druhu. Průmyslové obaly předat k likvidaci 

specializované firmě. Další údaje: likvidace musí probíhat v souladu se zákonem a souvisejícími 

předpisy v platném znění  

Právní předpisy o odpadech:  

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení.  

Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů.  

Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., katalog odpadů.  

Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Zákon č.477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška MŽP 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků.  

Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR.  

 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU  

Kalafuna zabijačková není dle předpisů  

ADR nebezpečnou látkou.  

Speciální preventivní opatření při dopravě: Nejsou nutná.  

Klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: Neaplikovatelné.  

Nebezpečné pro životní prostředí: Ne  

 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO 

PŘÍPRAVKU  

Zákon č.356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravkách a o změně  

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení.  

Zákon 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb., v platném znění.  

ČSN 75 3415 – Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a 

jejich skladování.  

Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č.1907/2006 (REACH).  

Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, v platném znění.  

Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES  
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15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle 

zákona  

uvedeny na obalu látky nebo přípravku.  

Název: KALAFUNA zabijačková  

Číslo CAS: 8050-09-7  

Číslo ES (EINECS): 232-475-7  

R-věty: R 43  

S-věty: S 2, S 24, S37  

Symboly: Xi Dráždivý  

 

15.2 Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Nejsou známa.  

16. DALŠÍ INFORMACE  

Plné znění R -vět: R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  

 

Plné znění S -vět:  

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí  

S 24 Zamezte styku s kůží  

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice  

S 46 Při požití okamžitě  

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  

 

Plné znění H-vět: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  

 

Pokyny pro školení: Všeobecná školení pro bezpečnou práci s chemickými látkami a přípravky.  

Doporučená omezení použití: Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je 

určena. Protože  

specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností 

uživatele, aby  

přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují 

výrobek  

z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.  

 

Další informace: viz. bod 1.3, 1.4  

Zdroje nejdůležitějších údajů  

pro sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list výrobce.  

Změny oproti původní verzi: revize dle legislativy REACH, aktualizace dle nařízení ES č. 

1272/2008  

 

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a 

zkušeností a jsou v souladu  

spředpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle poznatků  

našich a našich  

dodavatelů. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá uživatel.  



 

 

 

 

 

 



 


