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Datum revize: 01.08.2013
Datum výtisku: 16.08.2013

Ceresit Reno Fuge

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku
Ceresit Reno Fuge

1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
edpokládané použití:

Barva na spáry

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (2) 2010 1111
Fax. .: +42 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace (DPD):

Klasifikace není nutná.

2.2 Prvky ozna ení

Prvky ozna ení (DPD):
Produkt nepat í mezi produkty s povinným ozna ováním na základ  výpo tu podle sm rnice "Všeobecná sm rnice
klasifikace p ípravk  ES" v platném zn ní.

2.3 Další nebezpe nost
Žádné p i ur eném použití.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
Nát rová hmota

Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Minerální plniva
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Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

246-771-9   0,5- <=   1 % Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 3
H412

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

203-539-1
01-2119457435-35

  2,5- <=  10 % Ho lavé kapaliny 3
H226

Toxicita pro specifické cílové orgány -
jednorázová expozice 3

H336

Úplné zn ní H-v t a další zkratky 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.

Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol ester
kyseliny isobutanové

25265-77-4

246-771-9   0,5 - <=   1 %  R52/53

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

203-539-1
01-2119457435-35

  2,5 - <=  10 %  R67
 R10

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:
V p ípad  obtíží vyhledejte léka e.

Expozice vdechováním:
esu te se na erstvý vzduch, p i p etrvávajících potížích vyhledejte léka e.

Kontakt s k ží:
Omyjte tekoucí vodou a mýdlem. Ošet ete pokožku krémem. Kontaminovaný od v svlékn te.

Kontakt s o ima:
Neprodlen  opláchn te pod tekoucí vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte léka skou pomoc.

Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc.

4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Žádné údaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Viz. bod: Popis první pomoci

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:

oxid uhli itý, p na, prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Plný proud vody
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5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
V p ípad  požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).

5.3 Pokyny pro hasi e
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
Používejte ochranné vybavení.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Zamezte styku s k ží a o ima.
Zajist te vhodnou ventilaci.
Nebezpe í uklouznutí na rozlitém produktu.

6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Odstra ujte absorb ním materiálem (nap . písek, rašelina, piliny).
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
Zabránit zasažení pokožky a o í.
Obal s produktem uchovávejte t sn  uzav ený.

Hygienická opat ení:
i práci nejezte, nepijte a neku te.
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí
Uchovávejte pouze v p vodním obalu.
teploty mezi + 5 °C a + 25 °C
Chra te p ed teplem a p ímým slune ním zá ením.
Obal s produktem uchovávejte t sn  uzav ený.
Neskladujte spole  s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).

7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití
Barva na spáry
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky

8.1 Kontrolní parametry

Pracovní expozi ní limity

Platí pro
CZ

Obsažená látka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznámky
1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

inky p i styku s k ží: P i expozici se významn
uplat uje pronikání látky k ží.

CZ OEL

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

270 ípustný expozi ní limit
(PEL):

CZ OEL

1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

550 Nejvyšší p ípustné
koncentrace:

CZ OEL

1-METHOXY-2-PROPANOL
107-98-2

150 568 Krátkodobý expozi ní
limit (STEL):

Indikativní ECTLV

1-METHOXY-2-PROPANOL
107-98-2

100 375 ípustný expozi ní limit
(PEL):

Indikativní ECTLV

edpokládaná koncentrace bez ú inku (PNEC)::

Název ze seznamu ást prost edí Doba
expozice

Hodnota Poznámky

mg/l ppm mg/kg ostatní
1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

voda
(sladkovodní)

10 mg/L

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

voda (mo ská
voda)

1 mg/L

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

voda
(p erušované
propuš ování)

100 mg/L

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

sediment
(sladkovodní)

52,3 mg/kg

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

sediment
(mo ská voda)

5,2 mg/kg

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

zemina 5,49 mg/kg

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

STP 100 mg/L

Odvozená úrove  bez ú inku (DNEL)::

Název ze seznamu Oblast použití Cesta
expozice

inek na zdraví Doba
expozice

Hodnota Poznámky

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

zam stnanec inhalace Akutní /
krátkodobá
expozice - lokální

inky

553,5 mg/m3

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

zam stnanec dermáln  Dlouhodobá
expozice -
systémové ú inky

50,6 mg/kg t lesné
hmotnosti na den

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

zam stnanec inhalace Dlouhodobá
expozice -
systémové ú inky

369 mg/m3

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

obecná
populace

dermáln  Dlouhodobá
expozice -
systémové ú inky

18,1 mg/kg t lesné
hmotnosti na den

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

obecná
populace

inhalace Dlouhodobá
expozice -
systémové ú inky

43,9 mg/m3

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

obecná
populace

orální Dlouhodobá
expozice -
systémové ú inky

3,3 mg/kg t lesné
hmotnosti na den
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Biologický index expozice:
žádné

8.2 Omezování expozice:

Ochrana dýchacích cest:
Vhodná ochranná maska p i nedostate ném v trání.
Spojené filtry: ABEKP
Toto doporu ení by m lo být p izp sobeno aktuálním podmínkám v daném míst .

Ochrana rukou:
Doporu ují se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouš ka materiálu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by m ly
být m ny po každém krátkodobém kontaktu nebo p i jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovaných obchodech s
laboratorním vybavením a v lékárnách.

Ochrana o í:
Ochranné brýle

Ochrana t la:
vhodný ochranný od v

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled kapalina

viskózní
bílý

Zápach typický
prahová hodnota zápachu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

pH  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Po áte ní bod varu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod vzplanutí  > 55 °C (> 131 °F); žádná metoda
Teplota rozkladu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Sypná hustota  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita (kinematická)  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Výbušné vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativní rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
 Mísitelný

Teplota tuhnutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod tání  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Ho lavost  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovznícení  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mezní hodnoty výbušnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rychlost odpa ování  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida ní vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Další informace

Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.

10.2 Chemická stabilita
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
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10.3 Možnost nebezpe ných reakcí
Viz kapitola reaktivita.

10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.

10.5 Neslu itelné materiály
Žádné p i ur eném použití.

10.6 Nebezpe né produkty rozkladu
Neznámé

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických ú incích

Všeobecné informace o toxikologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).

Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .

Akutní orální toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Zp sob aplikace Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

LD50 > 3.200 mg/kg oral potkan OECD sm rnice . 401
(Akutní orální toxicita)

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

LD50 5.900 mg/kg oral potkan

Akutní inhala ní toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Zp sob aplikace Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

LC50 > 3,55 mg/l inhalation 6 h potkan

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

LC50 54,6 mg/l inhalation 4 h potkan

Akutní dermální toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Zp sob aplikace Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

LD50 > 20.000 mg/kg dermal mor e

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

LD50 13.000 mg/kg dermal králík

žíravost/dráždivost pro k ži:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Expozi ní
doba

Druh Metoda

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

není dráždivý králík
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Vážné poškození o í / podrážd ní o í:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

lehce dráždivý 24 h králík OECD sm rnice 405 (Akutní
Dráždivost/ Žíravost o í)

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

lehce dráždivý králík

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Zkouška
typu

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

nesenzibilizující Maxim.tes
t (mor e)

mor e OECD sm rnice 406 (Citlivost
že)

Mutagenita v zárode ných bu kách:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Typ studie /
Zp sob podání

Metabolická
aktivace/ Doba
expozice

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandiol ester kyseliny
isobutanové
25265-77-4

negativní test reverzní
bakteriální mutace
(nap . Ames v test)

s a bez EU Metoda B.13/14
(Mutagenita)

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

negativní test reverzní
bakteriální mutace
(nap . Ames v test)

s a bez OECD sm rnice 471
(Bakteriální zkouška reverzní
mutace)

Toxicita opakované dávky

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Zp sob
aplikace

Doba expozice /
Frekvence použití

Druh Metoda

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

NOAEL=1000 ppm Vdechnutí 13 weeks 6
hours/day; 5
days/week

potkan OECD sm rnice . 413 (Test
toxicity subchronické
inhalace: 90-dn )

ODDÍL 12: Ekologické informace

Všeobecné informace o ekologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).

Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj  vody.
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12.1 Toxicita

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Studie
akutní
toxicity

Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol
ester kyseliny isobutanové

25265-77-4

LC50 30 mg/l Ryby 96 h Pimephales promelas OECD sm rnice
203 (Ryby, Test
akutní toxicity)

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol
ester kyseliny isobutanové

25265-77-4

EC50 > 95 mg/l Dafnie 96 h Daphnia magna OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního

odstavení)
2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol

ester kyseliny isobutanové
25265-77-4

EC50 18,4 mg/l asy 72 h Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella

subcapitata)

OECD sm rnice
201 ( asy,

Inhibi ní test r stu)
NOEC 3,28 mg/l asy 72 h Selenastrum capricornutum

(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)

OECD sm rnice
201 ( asy,

Inhibi ní test r stu)
1-Methoxypropan-2-ol

107-98-2
LC50 20.800 mg/l Ryby 96 h Pimephales promelas OECD sm rnice

203 (Ryby, Test
akutní toxicity)

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

EC50 23.300 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního

odstavení)
1-Methoxypropan-2-ol

107-98-2
EC50 > 1.000 mg/l asy 7 d Selenastrum capricornutum

(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)

OECD sm rnice
201 ( asy,

Inhibi ní test r stu)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Zp sob aplikace Odbouratelnost Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol
ester kyseliny isobutanové

25265-77-4

aerobní 33 % OECD sm rnice . 301 E (Snadná
odbouratelnost: Modifikovaný
OECD skríningový test)

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

lehce biologicky
odbouratelné

aerobní 90 % OECD sm rnice . 301 E (Snadná
odbouratelnost: Modifikovaný
OECD skríningový test)

12.3 Bioakumula ní potenciál / 12.4 Mobilita v p

Chemický název
íslo CAS

LogKow Bioakumula ní
faktor (BAF)

Expozi ní
doba

Druh Teplota Metoda

2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol
ester kyseliny isobutanové

25265-77-4

3,47 25 °C

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

-0,49

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Chemický název
CAS- .

PBT/vPvB

1-Methoxypropan-2-ol
107-98-2

Nespl ují perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), vysoce perzistentní a vysoce
bioakumulativní (vPvB) kritéria.

12.6 Jiné nep íznivé ú inky

Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování

13.1 Metody nakládání s odpady
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Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn  platnými p edpisy.

Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci  pouze v p ípad , že jsou úpln  prázdné.

Evropské íslo odpadu
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a t snicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09.

ODDÍL 14: Informace pro p epravu

14.1. íslo UN

ADR Nejedná se o nebezpe né zboží
RID Nejedná se o nebezpe né zboží
ADNR Nejedná se o nebezpe né zboží
IMDG Nejedná se o nebezpe né zboží
IATA Nejedná se o nebezpe né zboží

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

ADR Nejedná se o nebezpe né zboží
RID Nejedná se o nebezpe né zboží
ADNR Nejedná se o nebezpe né zboží
IMDG Nejedná se o nebezpe né zboží
IATA Nejedná se o nebezpe né zboží

14.3. Náležitý název OSN pro zásilku

ADR Nejedná se o nebezpe né zboží
RID Nejedná se o nebezpe né zboží
ADNR Nejedná se o nebezpe né zboží
IMDG Nejedná se o nebezpe né zboží
IATA Nejedná se o nebezpe né zboží

14.4. Obalová skupina

ADR Nejedná se o nebezpe né zboží
RID Nejedná se o nebezpe né zboží
ADNR Nejedná se o nebezpe né zboží
IMDG Nejedná se o nebezpe né zboží
IATA Nejedná se o nebezpe né zboží

14.5. Nebezpe nost pro životní prost edí

ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADNR neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele

ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADNR neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

14.7. Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele

neaplikovatelné
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ODDÍL 15: Informace o p edpisech

15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Obsah VOC

(CH)
10 %

VOC barvy a laky (EU):
Maximální obsah VOC: 6,2 g/l

15.2 Posouzení chemické bezpe nosti
Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R10 Ho lavý.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .
H226 Ho lavá kapalina a páry.
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat .
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního 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.


