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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku  

Název výrobku:  SHERON Utěsnění defektu 

Další názvy – číslo:  DFP002   

CAS :    není / směs  

ES :    není / směs 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: preparát 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu   

Výrobce: 
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail info@nl.motipdupli.com  

*Distributor (odpovědný za uvedení na trh v ČR): 

Jméno nebo obchodní jméno:  MOTIP DUPLI s.r.o. 

Adresa:    Popůvky 196,  664 41 Troubsko, CZ 

    tel.: +420 547 424 700, fax: +420 547 228 686 

IČ:    60740591  

Adresa elektronické pošty: prodej@cz.motipdupli.com 

Adresa www stránek:  www.motipdupli.cz 

 

Distributor: 

Jméno nebo obchodní jméno:  DF Partner s.r.o. 

Adresa:    Neubuz 165, 763 15 Slušovice, CZ 

     tel.: +420 575 571 100, fax: +420 575 571 101 

IČ:     00545503  

Adresa elektronické pošty: dfpartner@dfpartner.cz 

Adresa www stránek:  www.sheron.eu 

*1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Toxikologické informační středisko (Praha): Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 

Tel.: 224 919 293 (nepřetržitá služba)  

nebo 224 915 402  

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy 
lidí a zvířat 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

mailto:prodej@cz.motipdupli.com
http://www.motipdupli.cz/
mailto:dfpartner@dfpartner.cz
http://www.sheron/


               BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle zákona č.350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 
 

  SHERON Utěsnění defektu 

 

Datum vydání/revize: 27/09/2012; č.verze: 45                                                                           str. 2/10 

Definice produktu: směs, aerosol 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č 1272/2008  
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

GHS02 plamen  

Flam. Aerosol 1         H222 Extrémně hořlavý aerosol.  

 

Klasifikace podle směrnice 1999/45/ES (DPD):  
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků následovně: 

F+; Extrémně hořlavý      

R12: Extrémně hořlavý 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku: 

Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice 
Evropského společenství pro zařazování přípravku" v posledním platném znění.  

Pozor! Nádoba je pod tlakem.  

Klasifikační systém:  

Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními 
údaji. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle právních směrnic EHS:  

Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách. 

Symbol nebo symboly nebezpečnosti, indikace nebezpečí: 

  F+ Extrémně hořlavý  

R-věty: 
12 Extrémně hořlavý.  

S-věty: 
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení -Zákaz kouření.  
23 Nevdechujte aerosoly.  
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě  
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.  
46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Nebezpečné složky:  ----- 

*Dodatečné údaje na štítku: nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 
50°C.  Ani vyprázdněnou  nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. 

Speciální požadavky na balení (uzávěr odolný proti otevření dětmi, hmatatelná výstraha pro 
nevidomé): není vyžadována hmatatelná výstraha pro nevidomé 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Hazard_F.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Hazard_F.svg
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Klasifikace podle smernice 75/324/EHS: extrémně hořlavý  

2.3. Další nebezpečnost: 

* Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace:  

Směs ani složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu hodnoceny jako PBT nebo vPvB, 
složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH ani na 
kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH. 

 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH  

Chemická charakteristika: směs 

Popis: směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí. 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:  

Název složky Identifikátory % 

Klasifikace 

67/548/EEC 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 o 

klasifikaci a označování látek a 
směsí (nařízení CLP) 

propan  
 

CAS: 74-98-6  
EINECS: 200-827-9  

20-25% F+; R12  Flam. Gas 1, H220  
Press. Gas, H280  

butan  
 

CAS: 106-97-8  
EINECS: 203-448-7 

12,5-20% F+; R12  
 

Flam. Gas 1, H220  
Press. Gas, H280  

isobutan (bevattend 
< 0,1 % butadieen 
(203-450-8))  

 12,5-20% F+; R12  
 

Flam. Gas 1, H220  
Press. Gas, H280 
 
 

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v 
koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, 
PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být 
uvedeny v tomto oddílu. 

Plné znění R vět a H vět je uvedeno v oddílu 16 tohoto bezpečnostního listu. 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

4.1 Popis první pomoci  

Všeobecně: neuvedeno 

4.1.1. Popis podle cest expozice  
Styk s očima:  Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se 

s lékařem. 
Vdechování:   Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží:  Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. 
Při požití:   Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch.Neprodleně vyhledat lékaře.  

4.1.2. Ochrana pracovníků první pomoci: neuvedeno 

*4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: kontakt s očima – možné zarudnutí 

*4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: speciální prostředky 
nejsou určeny. Léčba je symptomatická. 
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ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

5.1 Hasiva  

Vhodná hasiva: doporučeno: CO2, hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními 
paprsky nebo pěnou odolnou alkoholu.  

Nevhodná hasiva: nepoužívejte plný proud vody 

5.2 Zvláštní nebezpečnost  

Vyplývající z látky nebo směsi: informace nejsou k dispozici 

Nebezpečné produkty tepelného rozkladu: informace nejsou k dispozici 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Speciální ochranná opatření pro hasiče: nejsou nutná žádná zvláštní opatření 

Speciální ochranné prostředky pro hasiče: nejsou nutná žádná zvláštní opatření 

5.4 Další údaje: nejsou další relevantní informace. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1 Pro neprofesionální personál 

Ochranné pomůcky: neuvedeno 

Nouzové postupy: zajistit dostatečné větrání. Nepřibližovat se s ohněm. 

6.1.2 Pro profesionální personál: zajistit dostatečné větrání 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních 
toků. Jestliže produkt znečistí vodní nádrže, řeky nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady v 
souladu s místními předpisy. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a čištění: kontaminovaný materiál odstranit jako odpad 
podle bodu 13. Zajistit dostatečné větrání. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.  

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.  

Informace k odstranění viz kapitola 13. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. 

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:  

Nestříkat do ohně a na žhavé předměty.  

Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.  

Zajistit proti elektrostatickému náboji.  

Pozor:nádoby jsou pod tlakem.Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po 
spotřebování nespalovat a násilně neotvírat. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  
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Požadavky na skladovací prostory a nádoby: skladovat na chladném místě. Je třeba dodržet 
obecné předpisy o skladování tlakových obalů. 

Poznámky o společném skladování: není nutné 

Dodatečné informace o podmínkách skladování: chránit před horkem a přímým slunečním 
světlem. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

8.1 Kontrolní parametry: 

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť (podle Nařízení vlády č.93/2012 Sb., které novelizuje 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění): produkt 
neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční 
hodnoty. 

Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.  

8.2 Omezování expozice  
Vhodné technické ovládací prvky: neuvedeny 

8.2.1. Omezování expozice  

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: Před přestávkami a po 
práci umýt ruce. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. 

Ochrana očí a obličeje: není potřeba 

Ochrana kůže: není potřeba.  

Ochrana dýchacích cest: není nutné 

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí  

Zabraňte průniku směsi do kanalizace, podzemních a povrchových vod. 

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

a) vzhled:  

skupenství:    aerosol     

barva:     podle označení produktu   

b) zápach:    charakteristický     

c) prahová hodnota zápachu:  není určeno   

d) pH:     není určeno       

e) bod tání:    není určeno         

f) bod varu:    nelze použít - aerosol    

g) bod vzplanutí:   < 0ºC (< 32ºF) 

     nedá se použít - aerosol 

h) rychlost odpařování:   nedá se použít   

i) zápalnost (tuhé, plynné skup.): nedá se použít 

j) horní/doplní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:  

 dolní mez:   1,5 obj. % 
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 horní mez:   10,9 obj. % 

k) tlak páry (20ºC):   3500 hPa (2625 mm Hg)    

l) hustota páry:    není určeno      

m) relativní hustota:   není určeno  

 hustota (20ºC):   0,711 g/cm
3
    

n) rozpustnost/mísitelnost ve vodě:        vůbec nebo jen málo mísitelné     

o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:  není určeno  

p) zápalná teplota:   365ºC (689ºF)     

samovznícení:   produkt není samozápalný 

q) teplota rozkladu:    není určeno   

 r) viskozita: 

dynamická:   není určeno    

kinematická:   není určeno   

s) výbušné vlastnosti:                             i když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné 
nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem. 

t) oxidační vlastnosti:   neuvedeno    

9.2 Další informace:  

Obsah ředidel:      

Organická ředidla:    50,0 % 

Voda:     36,2 % 

Obsah netěkavých složek:  13,6 %    

Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 Reaktivita: pro tento výrobek nebo jeho složky nejsou uvedeny žádné specifické údaje ze 
zkoušek týkající se reaktivity. 

10.2 Chemická a termická stabilita: výrobek je stabilní při doporučených podmínkách skladování a 
manipulace (viz oddíl 7). 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: žádné nebezpečné reakce nejsou známy. 

10.4 Podmínky kterým je třeba zabránit: další relevantní informace nejsou k dispozici. 

10.5 Neslučitelné materiály: další relevantní informace nejsou k dispozici. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita  

106-97-8 Butan  

LC50 / 4 h 658000 mg/m3 (rat) 

11.2 Další nepříznivé účinky  
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Dráždivost: 

na kůži: Žádné dráždivé účinky  

na zrak: Žádné dráždivé účinky  

Žíravost: neuvedeno 

Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení. 

Toxicita opakované dávky, karcinogenitě, mutagenita, toxicita pro reprodukci: neuvedeno 

11.3 Další toxikologické informace: neuvedeny 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Toxicita – aquatická: další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.2 Persistence a rozložitelnost: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.3 Bioakumulační potenciál: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

12.4. Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

Rozdělovací koeficient půda/voda (Koc): Další relevantní informace nejsou k dispozici.  

Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici.  

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: směs ani složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního 
listu hodnoceny jako PBT nebo vPvB. 

12.6. Jiné nepříznivé účinky:  

Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody. 

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do podzemní vody, povodí nebo kanalizace. 

*ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Odpady odstraňujte v souladu  s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou 
odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001Sb. v 
platném znění. 

13.1 Způsoby nakládání s odpady přípravku 

Odpad, znehodnocený přípravek nebo nevyužité zbytky přípravku předat osobě s oprávněním k 
nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění, za 
účelem využití, příp. odstranění. Odpad, znehodnocený přípravek nebo nevyužité zbytky přípravku je 
možné spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů, popř. uložit na skládku nebezpečných odpadů v 
souladu s platnými předpisy. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem, nedopustit únik 
do kanalizace. 

Doporučené kódy odpadů (jedná se o nebezpečné odpady): 20 01 13* Rozpuštědla 

13.2 Způsoby nakládání s obalem přípravku 

Řádně vyprázdněný obal předat oprávněné osobě. 

Doporučený kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly (po vyčištění) 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

13.3  Další informace 

Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: neuvedeno 
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Zabránění odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace: odpad se nesmí dostat do 
kanalizace 

Bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady: neuvedeno 

13.4 Právní předpisy o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení, 
např. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 

 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

 

14.1. Číslo UN 

ADR, IMDG, IATA 

 

UN 1950 
14.2 Příslišný název UN pro zásilku: 

ADR/RID 

ADN/ADRN 

IMDG  
IATA  

 

1950 AEROSOLY 

 

AEROSOLS 

AEROSOLS, flammable 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
ADR 

 

třída 

etiketa 

IMDG, IATA 

 

 

Class 

Label 

 

 

2 5F Plyny 

2.1 

 

2.1 

2.1 

14.4. Obalová skupina: 

(ADR, IMDG, IATA) 
odpadá 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: 

Látky znečišťující moře 

 

ne 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro 
uživatele: 

 Kellerovo číslo: 

EMS skupina  

Varování: Plyny 
 
-- 
F-D, S-U 

Další informace: 

ADR/RID 

Omezené množství (LQ) 

Přepravní kategorie 

Kód omezení pro tunely 

 

 

1L 

2 

D 

UN „Model Regulation“ UN1950, AEROSOLY, 2.1 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: nedá se použít 
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ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH  

*15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/nejdůležitější specifické 
právní předpisy týkající se látky nebo směsi:  

Nařízení ES 1907/2006 REACH a směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES; Nařízení ES 1272/2008 
(CLP); Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a související předpisy; Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění znění, které stanoví podmínky pro zdraví zaměstnanců při 
práci, včetně limitů PEL a NPK; Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, atd. (v platném znění); 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v 
platném znění; prováděcí předpisy k tomuto zákonu; Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 
výrobků, v platném znění; předpisy ADR v platném znění;  Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví v platném znění. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

Zkratky :  
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 
fer (Regulations Concerning the  
International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International  
Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent 

Plně znění zkrácených H-vět : 
H220 Extrémně hořlavý plyn.  
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání muže vybuchnout.  

Plně znění zkrácených R-vět :  
R12 Extrémně hořlavý.  
 
Obor, vydávající bezpečnostní list: QHSE Department  
 
Poradce: Mr. K. Smedeman 
 
Datum vydání: 27.9.2012 
Datum revize:27.9.2012 
Číslo verze: 45 
Datum aktualizace v ČR: 12.11.2012 
 
* Údaje byly oproti verzi 45 (poskytnuté výrobcem) aktualizovány. Aktualizace byla provedena ze 
strany distributora přípravku pro ČR.  
 
Poznámka pro čtenáře: Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu našich 
znalostí a ze současných zákonů. Tento produkt nesmí být používán k jiným účelům, než k účelům uvedeným v 
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kapitole 1, pokud k tomu nebyly předem vydány písemné pokyny. Uživatel je vždy odpovědný za to, že učiní 
všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Informace uvedené 
v tomto bezpečnostním listu slouží jako popis bezpečnostních požadavků na náš produkt. Nelze je považovat za 
záruku vlastností produktu. 


