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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název výrobku : PANDOMO IMPREGNATION 
Kód výrobku : 4900

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Stavební materiály
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Pouze pro profesionální použití
Použití látky nebo směsi : PANDOMO 

Krycí vrstva

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Str. 40
A-3382 Loosdorf - Österreich
T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
E-mailové adresy kompetentních osob odpovědných za SDS : produktion@ardex.at

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Hořlavé kapaliny, kategorie 3 H226 
Vážné poškození očí / podráždění očí, 
kategorie 2

H319 

Plné znění vět H: viz oddíl 16

 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS02 GHS07

Signální slovo (CLP) : Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

mailto:produktion@ardex.at
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Další věty : Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními/národními/mezinárodními/ místním  předpisy.

2.3. Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Produkt hydrolysiert unter Bildung von Methanol (CAS-Nr. 67-56-1). Methanol ist bzgl. 

physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren eingestuft. Die Hydrolysegeschwindigkeit 
und somit auch die Relevanz für das Gefährdungspotential des Produktes sind stark abhängig 
von den spezifischen Bedingungen. Viz bod 11.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se

3.2. Směsi
Poznámky : Polysiloxan, modifiziert

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

tetrabutyl titanate (Číslo CAS) 5593-70-4
(Číslo ES) 227-006-8
(REACH-č) 01-2119967423-33

>=1-<3 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335

methanol (Číslo CAS) 67-56-1
(Číslo ES) 200-659-6
(Indexové číslo) 603-001-00-X
(REACH-č) 01-2119433307-44

>=0,3-<1 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
STOT SE 1, H370

Specifické koncentrační limity:
Název Identifikátor výrobku Specifické koncentrační limity
methanol (Číslo CAS) 67-56-1

(Číslo ES) 200-659-6
(Indexové číslo) 603-001-00-X
(REACH-č) 01-2119433307-44

( 3 =<C < 10) STOT SE 2, H371
( 10 =<C < 100) STOT SE 1, H370

Plné znění H-vět viz Oddíl 16
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Odveďte pracovníky na bezpečné místo.
První pomoc při vdechnutí : Zajistěte, aby byl postižený v klidu. Zajistěte, aby byl postižený v klidu, a udržujte ho v teple. 

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte 

velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při kontaktu s okem : Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 

minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc při požití : Po nabytí vědomí přimějte postiženou osobu vypít velké množství vody Osobě v bezvědomí 
nepodávejte nic k pití. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky : Přetrvávají-li příznaky, přivolejte lékaře.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Methanol (CAS 67-56-1) wird über alle Expositionsrouten gut und schnell resorbiert und ist unabhängig von der Art der Aufnahme giftig. Methanol 
kannzu Reizungen der Schleimhäute, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Sehstörungen führen, sowie zu Erblindung 
(irreversible Schädigung des Sehnervs), Azidose, Muskelkrämpfe und Koma. Es kann nach Exposition zu Verzögerungen beim Auftreten dieser 
Effekte kommen. Weiere Informationen zur Toxikologie im Abschnitt 11 sind zu beachten.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Pěna odolná vůči alkoholu. Písek. hasicí prášek. Vodní mlha. Vodní mlha. Oxid uhličitý.
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : Při hoření vznikají nebezpečné plyny. Rozkladné produkty mohou být zdraví nebezpečné. 

Hazardní hoření plod.
Nebezpečí výbuchu : Žádný/á.
V případě požáru vznikají nebezpečné 
rozkladné produkty

: Možné uvolňování toxických výparů.
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5.3. Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření : Vykliďte _roctor.
Ochrana při hašení požáru : Nezávislý izolační dýchací přístroj.
Další informace : Nepoužívejte vodní trysku. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při vysokých 

teplotách se může rozkládat za vzniku jedovatých plynů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Rozlitý výrobek co nejdříve vyčistěte. K sebrání výrobku použijte absorpční materiál. Používejte 

osobní ochranný oděv (viz bod 8). Rozlitý/rozsypaný výrobek představuje vážné riziko 
uklouznutí. Produkt hydrolysiert unter Bildung von Methanol (CAS-Nr. 67-56-1). Methanol ist 
bzgl. physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren eingestuft. Die 
Hydrolysegeschwindigkeit und somit auch die Relevanz für das Gefährdungspotential des 
Produktes sind stark abhängig von den spezifischen Bedingungen.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.
Plány pro případ nouze : Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Nevdechujte plyn/kouř/výpary/vodní mlhu.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné prostředky“.
Plány pro případ nouze : Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zastavte únik, je-li to možné bez rizika. Přehraďte a zachycujte rozstřikovanou tekutinu. Zabraňte proniknutí do odpadních vod, sklepů a pracovních 
jam a do jakýchkoli jiných míst, kde může být hromadění nebezpečné. Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků. V případě nutnosti 
informujte místní úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro uchovávání : Uniklý produkt seberte. Likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.
Způsoby čištění : Výrobek sesbírejte mechanicky. Neoplachujte vodou.
Další informace : Zachytávání páry u zdroje. Odstraňte zdroje vznícení. Explositionsschutz beachten. Viz 

ochranná opatření uvedená v bodě 7 a 8.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz nadpis 8. Viz nadpis 7. Viz nadpis 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování : Viz nadpis 8. Viz nadpis 10.
Opatření pro bezpečné zacházení : Produkt hydrolysiert unter Bildung von Methanol (CAS-Nr. 67-56-1). Methanol ist bzgl. 

physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren eingestuft. Die Hydrolysegeschwindigkeit 
und somit auch die Relevanz für das Gefährdungspotential des Produktes sind stark abhängig 
von den spezifischen Bedingungen. Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Používejte osobní 
ochranné pomůcky. Zajistěte místní odsávání nebo celkové větrání místnosti. 
Rozlitý/rozsypaný výrobek představuje vážné riziko uklouznutí. Zabránit tvorbě aerosolu nebo 
postřiku. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 
umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření : Zabraňte hromadění elektrostatického náboje.
Skladovací podmínky : Skladujte v původní nádobě. Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před slunečním zářením.
Skladovací prostory : Skladujte na dobře větraném místě. Produkt kann Methanol abspalten. Dämpfe können in 

geschlossenen Räumen mit Luft Gemische bilden, die in Gegenwart von Zündquellen zur 
Explosion führen, auch in leeren, ungereinigten Behältern. Von Zündquellen fernhalten und 
nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Gefährdete Behälter mit 
Wasser kühlen.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry

methanol (67-56-1)
EU Místní název Methanol
EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm
EU Poznámky skin
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methanol (67-56-1)
Rakousko Místní název Methanol
Rakousko MAK (mg/m³) 260 mg/m³
Rakousko MAK (ppm) 200 ppm
Rakousko MAK krátkodobá hodnota (mg/m³) 1040 mg/m³
Rakousko MAK krátkodobá hodnota (ppm) 800 ppm
Rakousko Poznámka (AT) H
Německo TRGS 903 Poznámka Methanol (CAS-Nr. 67-56-1): Überschreitungsfaktor 

4(II); hautresorptiv; Anmerkungen DFG, EU und Y (= 
ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet 
werden. (Stand: Januar 2006)

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistěte dobré větrání na pracovišti.

Osobní ochranné pomůcky:

Hrozí-li zasažení očí vystřikujícím materiálem, používejte ochranné brýle. Ochranné brýle. If inhalation exposure above the workplace exposure limit 
can not be excluded, appropriate respiratory protective equipment should be used. Nezávislý izolační dýchací přístroj.

Ochrana rukou:

Používejte vhodné ochranné rukavice. Ohledně propustnosti a doby do proniknutí se řiďte pokyny výrobce

druh Materiál Pronikání Tloušťka (mm) Pronikání Norma

Rukavice na jedno 
použití

Butylkaučuk 6 (> 480 minut) 0,5 EN ISO 374

Opakovaně 
použitelné rukavice

Butylkaučuk 6 (> 480 minut) 0,5 EN ISO 374

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana kůže a těla:

Open handling: . Používejte chemický ochranný oblek. , possibly liquid-tight full protective suitFull suit required. Ohledně propustnosti a doby do 
proniknutí se řiďte pokyny výrobce
 
Ochrana cest dýchacích:

If inhalation exposure above the workplace exposure limit can not be excluded, appropriate respiratory protective equipment should be used. 
Používejte nezávislý dýchací přístroj
 

  
Omezování a sledování expozice životního prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Další informace:

Observe general hygiene measures when handling chemicals. Nevdechujte plyn/výpary/aerosol. Use only with adequate ventilation. Vyvarujte se 
zasažení pokožky a očí. Preventive skin protection is recommended. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Pravidelné čištění 
vybavení a pracoviště. Provide showers and eye showers. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a 
krmiv.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina

 

Vzhled : Kapalina.
Barva : Bezbarvý. nažloutlý.

 

Zápach : příjemný.
 

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

pH : Nevztahuje se
 

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : Nejsou dostupné žádné údaje
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Relativní rychlost odpařování (éterem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nevztahuje se

 

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod varu : 180 °C (at 1013 hPa)
 

Bod vzplanutí : 40 °C (Further burnability > 110°C)
 

Teplota samovznícení : > 300 °C
 

Teplota rozkladu : Neurčeno
 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Není samovznětlivý
 

Tlak páry : 43 hPa
 

Tlak páry při 50 °C : > hPa
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje

 

Relativní hustota : 1,03
 

Relativní hustota nasycené směsi plynu a 
vzduchu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hustota : 1,03 g/cm³
Rozpustnost : Není relevantní.

 

Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, kinematická : > 14 mm²/s
 

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Výbušnost : Výrobek není výbušný. Riziko vzniku výbušné směsi výparů se vzduchem.
 

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Omezené množství : Není relevantní
Není relevantní
Není relevantní
 

9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin : < 1 % Těkavé organické sloučeniny - Swiss ordinance
Löslichkeit in Wasser : Es tritt hydrolytische Zersetzung ein. Explosionsgrenzen für freigesetztes Methanol: 5,5 - 44% 

Vol.%. ph-Wert: Produkt reagiert neutral.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Reaguje s: Voda. kyseliny. Silné zásady. Die Reaktion erfolgt unter Bildung von Methanol.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vlhkost. teplem. Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

10.5. Neslučitelné materiály
Žádný/á.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Bei Hydrolyse: Methanol. Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca.150°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge 
Formaldehys abgespalten wird.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Nejsou dostupné žádné údaje

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
LD50, orálně, potkan 3122 mg/kg (Rat, Literature study)

methanol (67-56-1)
LD50, orálně, potkan 1187 - 2769 mg/kg tělesné hmotnosti (BASF test, Rat, Male / female, Weight of evidence, 

Aqueous solution, Oral, 7 day(s))
LD50 potřísnění kůže u králíků 17100 mg/kg (Rabbit, Inconclusive, insufficient data, Dermal)
LC50, inhalačně, potkan (mg/l) 128,2 mg/l air (BASF test, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours))

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: Nevztahuje se

Doplňkové informace : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné podráždění očí.
pH: Nevztahuje se

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Neklasifikováno

Doplňkové informace : Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno (Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci)

PANDOMO IMPREGNATION 
Viskozita, kinematická > 14 mm²/s

 

Další informace : Methanol (CAS 67-56-1) wird über alle Expositionsrouten gut und schnell resorbiert und ist 
unabhängig von der Art der Aufnahme giftig. Methanol kannzu Reizungen der Schleimhäute, 
Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Sehstörungen führen, sowie zu 
Erblindung (irreversible Schädigung des Sehnervs), Azidose, Muskelkrämpfe und Koma. Es 
kann nach Exposition zu Verzögerungen beim Auftreten dieser Effekte kommen. Weiere 
Informationen zur Toxikologie im Abschnitt 11 sind zu beachten.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Za normálních podmínek používání podle doporučení nejsou známy žádné nepříznivé účinky 

na fungování zařízení na úpravu vody. Výrobek není považován za škodlivý pro vodní 
organismy ani není známo, že by měl dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.

methanol (67-56-1)
LC50 ryby 1 15400 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 96 h, Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh 

water, Experimental value, Lethal)
EC50 dafnie 1 18260 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 96 h, Daphnia magna, Semi-

static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)
ErC50 (řasy) 22000 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Static system, Fresh water, Experimental value)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
PANDOMO IMPREGNATION 
Perzistence a rozložitelnost Reagiert mit Wasser unter Bildung von Methanol und Silanol- und/oder Siloxanol-

Verbindungen. Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Elimination durch Adsorption an 
Belebtschlamm. Das Hydrolyseprodukt (Methanol) ist biologisch leicht abbaubar.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Perzistence a rozložitelnost Biodegradability in water: no data available.

methanol (67-56-1)
Perzistence a rozložitelnost Readily biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 0,6 - 1,12 g O₂/g látky
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 1,42 g O₂/g látky
TSK 1,5 g O₂/g látky

12.3. Bioakumulační potenciál
PANDOMO IMPREGNATION 
Bioakumulační potenciál Nepravděpodobná bioakumulace.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Bioakumulační potenciál No bioaccumulation data available.

methanol (67-56-1)
BCF ryby 1 1 - 4,5 (72 h, Cyprinus carpio, Static system, Fresh water, Experimental value)
Log Pow -0,77 (Experimental value)
Bioakumulační potenciál Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Mobilita v půdě
PANDOMO IMPREGNATION 
Mobilita v půdě Siliconanteil: Wird von Schwebeteilichen adsobiert. Abscheidung durch Sedimentation.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Ekologie - půda No (test)data on mobility of the substance available.
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methanol (67-56-1)
Povrchové napětí 0,023 N/m (20 °C)
Log Koc 0,088 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
Ekologie - půda Highly mobile in soil.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Složka
 (67-56-1) Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII 

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem 

odpadu.
Doporučení pro likvidaci odpadních vod : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy.
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zbývající obsah vyprázdněte.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog 

(AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine 
Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem 
Entsorger festzulegen.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN číslo
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
14.4. Obalová skupina
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Nevztahuje se

- Doprava po moři
Nevztahuje se

- Letecká přeprava
Nevztahuje se

- Vnitrozemská lodní doprava
Nevztahuje se

- Železniční přeprava
Nevztahuje se

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
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Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

Obsah těkavých organických sloučenin : < 1 % Těkavé organické sloučeniny - Swiss ordinance
Další informace, omezení, zákazy a předpisy : Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge: Bei Tätigkeiten mit Methanol ist, sofern eine 

Exposition besteht, arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge). Wird der 
AGW für Methanol nicht eingehalten oder besteht Hautkontakt, ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge regelmäßig zu veranlassen (Pflichtvorsorge). Dazu können die folgenden DGUV-
Grundsätze herangezogen werden: G 10 Methanol. Falls aufgrund der Gefährdungsbeurteilung 
das Tragen von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische Vorsorge ggf. nach dem 
DGUV-Grundsatz G 26 Atemschutzgeräte durchzuführen. Falls aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung das Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen über mehr als 2 
Stunden am Tag notwendig ist (Feuchtarbeit), ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten 
(Angebotsvorsorge, z.B. anhand G 24). Bei Feuchtarbeit von regelmäßig 4 Stunden oder mehr 
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig zu veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. 
unter Heranziehung des DGUVGrundsatzes G 24).

 

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
 

ODDÍL 16: Další informace

 Úplné znění vět H a EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Akutní toxicita (dermální), kategorie 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3
Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2
Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
STOT SE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1
STOT SE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 Toxický při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H371 Může způsobit poškození orgánů.

ARDEX SDS EU

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


