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Datum vydání: 16.08.2012
Datum výtisku: 26.06.2013

Ceresit CT 240 zima

ODDÍL 1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku:
Ceresit CT 240
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití:
edpokládané použití:
Tekutá p ísada do disperzních omítek a fasádních nát
urychlující jejich vytvrzování i p i nízkých teplotách
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004
Praha 7
CZ
Tel.:
Fax. .:

+42 (02) 20101111
+42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575
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 (CLP):
Nebezpe í:
Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í
že zp sobit podrážd ní dýchacích cest
Vysoce toxický pro vodní organismy
Skin corr. 1A H314
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
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Klasifikace (DPD):
C – Žíravý R34
N – Nebezpe ný pro životní prost edí R50
2.2. Prvky ozna ení (CLP):
Výstražným symbolem
nebezpe nosti:

Signálním slovem:

Nebezpe í

Standardní v ty o
nebezpe nosti:

H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
P273 Zabra te uvoln ní do životního prost edí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný od v / ochranné brýle / obli ejový štít.
P301+P330+P331P I POŽITÍ: Vypláchn te ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338: P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou.
Vyjm te kontaktní
ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve
vyplachování.
P309+P311: P I expozici nebo necítíte-li se dob e: Volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e.
Produkt je ur en pro profesionální použití.

Pokyny pro bezpe né
zacházení:

Dodate né pokyny:
2.3. Další nebezpe nost:

Obsahuje amoniak

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách
Všeobecná chemická charakteristika:
Zásaditá sm s
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Vodný roztok hydroxidu amonného

Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:
Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah

Klasifikace

Amoniak, vodný roztok
CAS: 1336-21-6
Nr. Index 007-001-01-02

215-647-6
05-211411831461-0000

10 %

Skin corr 1A H314
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400

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

Amoniak, vodný roztok
CAS: 1336-21-6
Nr. Index 007-001-01-02

215-647-6
05-211411831461-0000

10 %

C, N
R34, R50

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod 16 "Další informace".
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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. POZOR! Mohou se vyskytnout opožd né vedlejší ú inky nadýchání - b hem
následujících 48 hodin po kontaktu s produktem pokra ujte v léka ském pozorování.
Expozice vdechováním:
esu te se na erstvý vzduch, p i p etrvávajících potížích vyhledejte léka e.
Kontakt s k ží:
Opláchn te proudem vody a mýdlem min. 10 minut. Ošet ete pokožku vhodným regenera ním krémem. Zne išt ný od v
ihned svlékn te. V p ípad podrážd ní, potíží a dalších p íznak se pora te s léka em.
Kontakt s o ima:
Okamžit vypláchn te jemným proudem vody, minimáln po dobu 15ti minut vyplachujte. Pokud p etrvává bolest
(intenzivní píchání, sv tloplachost, poruchy vid ní) pokra ujte ve vyplachování a kontaktujte léka e/nemocnici.
Po požití:
Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic ústn ! Dopravte postiženého do nejbližšího zdravotnického za ízení k dalšímu
ošet ení. Pokud se zvracení objeví spontánn udržujte postiženému hlavu v úrovni pasu, v p edklonu, aby se zabránilo
vdechnutí zvratek. Pokud se zpožd
(b hem 6 hodin) objeví n které z t chto p íznak , transportujte postiženého do
nemocnice: teplota cca 38,0°C, zkrácený dech, zahlcení plic, kašel nebo dýchavi nost. P i ošet ení ukažte léka i obal, štítek,
etiketu produktu nebo tento bezpe nostní list.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky:
i požití m že zp sobit poleptání úst a hrdla, žaludku. Na k ži se mohou objevit puchý e. Nadm rná expozice m že
zp sobit bolesti b icha, dušnost, slzivost. Vážn poškozuje o i.
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, hasicí prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.
Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod použít:
Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si:
V p ípad požáru se m že uvol ovat r zné plyny a pevné ástice, zejména oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku.
5.3 Pokyny pro hasi e:
Používejte ochranné vybavení.
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
5.4 Dodate né pokyny:
Nevdechujte zplodiny uvol ující se p i ho ení. Ohrožené obaly s produktem ochlazujte vodní sprchou.

ODDÍL 6. Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy:
Zajist te vhodnou ventilaci. Zamezte styku s k ží a o ima.
Používejte ochranné vybavení.
Nevdechujte výpary. Evakuujte zasaženou oblast.Nevystavujte zdroj m zapálení – otev ený ohe , svá ení, jiskry. Chra te
ed nadm rným zah átím – nebezpe í výbuchu!
Používejte vhodné ochranné prost edky v souladu s bodem 8 tohoto listu.
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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:
Malá rozlitá množství odstra ujte neho lavým absorb ním materiálem (nap . písek, rašelina, zemina, materiály neutralizující
kyseliny – vápno, soda, dolomit), pokud je to možné. Materiál uložte do uzavíratelného kontejneru. Zasažené plochy omyjte
vodou. Likvidujte jako nebezpe ný odpad.
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:
Pracovišt d kladn v trejte. Vyvarujte se otev eného ohn . Zbytky nevypoušt jte do odpadních vod.
te opat ení proti elektrostatickému náboji. Nevdechujte výpary. Zamezte styku s k ží a o ima.
Hygienická opat ení:
i práci nejezte, nepijte a neku te. Nevdechujte rozpoušt dlové výpary. Zamezte styku s k ží a o ima.
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:
Neskladujte spole
s potravinami nebo jinými pochutinami (káva, aj, tabák, atd.).
Neskladujte spole
s kyselinami. Chra te p ed mrazem.
Skladujte v ádn ozna ených, uzavíratelných nádobách na chladném a suchém a dob e v traném míst
7.3 Specifické kone né / specifická kone ná použití:
ísada do barev a omítek, pro profesionální uživatele.

ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
8.1 Kontrolní parametry:
Platí pro
CZ
Obsažená látka
Amoniak

PEL
14

NPK-P
36

Faktor p epo tu na ppm Kategorie
1,438

Poznámky
CZ OEL

8.2 Omezování expozice:
Ochrana dýchacích cest:
Zajist te dostate né v trání všech pracovních prostor. V p ípad zpracovávání velkého množství nebo p i nedostate né
ventilaci zajist te vhodnou dýchací masku s filtrem pro plyny a páry.
V extrémních p ípadech, kdy nelze zajistit v trání používejte samostatný dýchací p ístroj s filtrem K.
Ochrana rukou:
Doporu ují se chemicky odolné rukavice (dle EN 374). Rukavice musí odolávat kyselinám. P i p ímém kontaktu – rukavice
z vitronu, tlouš ka 0,7mm, as penetrace >480min. P i riziku pouze pot ísn ní (rozst ikování) – rukavice z butyl kau uku,
doba penetrace > 120min., tlouš ka 0,7mm. K dispozici ve specializovaných obchodech s laboratorním vybavením a v
lékárnách. Dodržujte pokyny výrobc rukavic a další pokyny týkající se soub žn zpracovávaných materiál . Na rukavice
mají vliv i ostatní faktury (nap . teplota), tedy m že dojít ke zkrácení doporu ené doby použití rukavic.
Ochrana o í:
sn p iléhající ochranné brýle.
Ochrana t la:
Vhodný ochranný od v (odolný proti kyselinám). Zamezte styku s k ží i o ima. P i práci nejezte, nepijte a neku te. Po práci
a b hem p estávek si umyjte ruce.
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ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
kapalina
Vzhled
voln tekoucí
bezbarvá
Nep íjemný, po
Zápach
amoniaku
pH
Po áte ní bod varu
Bod vzplanutí
Teplota rozkladu
Tlak páry
Hustota (20 °C (68 °F))
Sypná hmotnost
Viskozita
Viskozita (kinematická)
Výbušné vlastnosti
Kvalitativní rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnutí
Bod tání
Ho lavost
Teplota samovznícení
Mezní hodnoty výbušnosti
dolní
horní
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpa ování
Hustota páry
Oxida ní vlastnosti

11 – 12
cca 310°C (105.8 °F)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
50kPa, 20°C
963 kg/m3
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Neomezen rozpustná ve vod , 20°C
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
- 77,2 °C
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
15,4%(V)
33,6 %(V)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Další informace:
Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita:
Kapalina dob e rozpustná ve vod , tvo í zásaditý roztok. Je chemicky aktivní – riziko požáru až výbuchu p i reakci s:
acetaldehydem, akroleinem, fluoridem boritým, bromem, chlorem, kyselinou chlore nou, fluoridem chloritým,
chloranami, chlorsilanem, ethylen glykolem, fluorem, bromovodíkem, kyselinou chlornou, jodem, kyselinou dusi nou,
oxidem dusi itým, chlorid amonný, chlorid dusitý, chloridem nitrosilu, oxidem fosfore ným, kyselinou pikrovou,
fosforem i fosfanem, arsenovodíkem, antimonovodíkem, sodíkem, chloridem si itým. Napadá m , zinek, cín a jejich
stopy.
10.2 Chemická stabilita:
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí:
Viz kapitola reaktivita 10.1
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit:
Vysoké teploty, p ímé slune ní zá ení
10.5 Neslu itelné materiály:
Kyseliny
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu:
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
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ODDÍL 11. Toxikologické informace
11.1 Všeobecné informace o toxikologii:
Akutní orální toxicita: LD 50 > 350mg/kg (krysa)
Vážné poškození o í / podrážd ní o í:
Vyvolává podrážd ní o í, vážné poleptání o ních ví ek i o ní bulvy.

Vážné podrážd ní dýchacích orgán :
že vyvolat podrážd ní dýchacích cest. Kontakt s produkty rozkladu m že být zdraví nebezpe ný. P íznaky se mohou objevit
opožd . M že zp sobit poleptání úst, hrdla i žaludku.

ODDÍL 12. Ekologické informace
Všeobecné informace o ekologii:
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj vody.
12.1 Toxicita
Chemický název
íslo CAS
Amoniak

Typ hodnoty

Hodnota

LC50

15000 µg/l

Studie akutní
toxicity
ryby

Expozi ní
doba
96h

Druh

Metoda

Gambusia affinis

12.2 Perzistence a rozložitelnost:
Produkt není biologicky odbouratelný.
12.3 Bioakumula ní potenciál / Mobilita v p
:
Produkt je mobilní v p , rozpustný ve vod a vodním prost edí.
12.4 Vlasnosti PBT a vPvB:
Neuvádí se/Údaj není k dispozici.
12.5 Další škodlivost:
Produkt nepoškozuje ozonovou vrstvu.

ODDÍL 13. Pokyny pro odstra ování
13.1 Metody nakládání s odpady:
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn platnými p edpisy. Likvidujte v míst sb ru odpadu jako
nebezpe ný odpad.
Amoniak lze neutralizovat smícháním s ur eným dostate ným množstvím roztoku kyseliny sírové o koncentraci 10-20%.
Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci pouze v p ípad , že jsou úpln prázdné. Zne išt né obaly a obaly se zbytky produktu
likvidujte jako nebezpe ný odpad spolu s produktem.
Evropské íslo odpadu:
06 02 03* Hydroxid amonný
Kód odpadu – vzhledem k r zným možným zp sob m použití a skladování se m že kód druhu odpadu lišit.

ODDÍL 14. Informace pro p epravu
Silni ní p eprava ADR/RID:
14.1. UN íslo: 2672
14.2. Technický název pro transport: Amoniak v roztoku
14.3. T ída ozna ení nebezpe nosti: 8
14.4. Obalová skupina: III
14.5. Nebezpe í pro životní prost edí: neuvádí se
14.6. Ochranné vybavení: Neuvádí se
14.7. Transport vozem je shodný s lánkem II MARPOL 73/78 a kodex IBC: Neuvádí se
Vnitrozemská vodní p eprava ADN: Nevztahuje se.
eprava po mo i IMDG: Nevztahuje se.
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Letecká p eprava IATA: Nevztahuje se.

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
Údaj není k dispozici

ODDÍL 16. Další informace
16.1. Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
Nebezpe í p i vdechování vzhledem k fyzikáln – chemickým vlastnostem. Riziko m že být minimalizováno využitím ízení
nebezpe nosti a využitím poznatk o specifických ohroženích získaných z tohoto bezpe nostního listu – oddíl 8. Expozi ní
scéná e nejsou k dispozici.
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
R34 Zp sobuje poleptání
R50 vysoce toxický pro vodní organismy
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest.
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Skin corr. 1B Žíravost/dráždivost pro k ži, kategorie 1B
Aquatic Acute 1 Nebezpe ný pro vodní prost edí 1

16.2 Další informace:
Výrobek je ur en pro profesionální použití.
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.
Zásadní zm ny v bezpe nostním listu proti p edchozí verzi (pokud existuje): ozna ené mod e.

