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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 
Forma výrobku : Směs 
Název výrobku : ARDEX GF 3-1 K 
Kód výrobku : 7659, 7660, 7661 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití 
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Stavební materiály 
Použití látky nebo směsi : Instalace z přírodního kamene  

Funkce nebo kategorie použití : Stavební materiály 
 

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

Dodavatel 
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) 
Neklasifikováno 
 

 
 

 
  

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  
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
EUH-věty : EUH208 - Obsahuje cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
Další věty : Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními/národními/mezinárodními/ místním  předpisy. 
 
 

 

Označení podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Další nebezpečnost 
 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látky 
Nevztahuje se 
 

 

3.2. Směsi 
 
 
 

mailto:produktion@ardex.at
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Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP) 

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % 
látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro 
pracovní prostředí 

(Číslo CAS) 14808-60-7 
(Číslo ES) 238-878-4 

95 – 100 Neklasifikováno 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (Číslo CAS) 136-52-7 
(Číslo ES) 205-250-6 

< 1 Repr. 2, H361f 
Skin Sens. 1A, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
 
 

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16 
  
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 
První pomoc – všeobecné : Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
První pomoc při vdechnutí : Umožněte postižené osobě dýchat čerstvý vzduch. Při přetrvávajících dýchacích potížích 

vyhledejte lékařskou pomoc. Zajistěte dostatečné větrání. 
První pomoc při kontaktu s kůží : Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Veškeré kontaminované 

části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

První pomoc při kontaktu s okem : Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody. 
První pomoc při požití : Ústa důkladně opláchněte vodou. Dejte napít vody. 
 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy/účinky : Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 
Vhodné hasicí prostředky :  
Nevhodná hasiva : vysokoobjemová vodní tryska. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Nebezpečí požáru : Neoxidující materiál. 
 

5.3. Pokyny pro hasiče 
Ochrana při hašení požáru : Nezávislý izolační dýchací přístroj. 
Další informace : Zabraňte pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních toků. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Obecná opatření : Zabraňte tvorbě prachu. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte prach. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Ochranné prostředky : Viz nadpis 7. Viz nadpis 8. Používejte osobní ochranné pomůcky. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Způsoby čištění : Výrobek sesbírejte mechanicky. Další informace viz oddíl 13. 
 

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

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
Opatření pro bezpečné zacházení : Žádná zvláštní opatření se nevyžadují. 
Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 

umyjte ruce. Nevdechujte prach, páry ani aerosoly. 
 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladovací podmínky : Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Informace o společném skladování : Žádná zvláštní opatření se nevyžadují. 
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7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 
 
 

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % (14808-60-7) 
EU Místní název Silica crystaline (Quartz) 
EU IOEL TWA 0,1 mg/m³ (Respirable fraction) 
EU Poznámka (Year of adoption 2003) 
Rakousko Místní název Quarzfeinstaub (alveolengängiges kristallines 

Siliziumdioxid) 
Rakousko MAK (OEL TWA) 0,05 mg/m³ (A) 
Rakousko Poznámka Krebserzeugend: III C 

 

 
 
 
 

8.2. Omezování expozice 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 
 

Materiály pro ochranný oděv: 

Používejte vhodný ochranný oděv 
 

Ochrana rukou: 

Používejte vhodné ochranné rukavice. Výběr správných rukavic je rozhodnutí, které závisí nejen na typu materiálu, ale také na dalších znacích 
kvality, které se u jednotlivých výrobců liší. Dobu do proniknutí je třeba ověřit u výrobce 
 

Ochrana očí: 

Při tvorbě prachu: ochranné brýle 
 
 

Ochrana kůže a těla: 

Používejte vhodné ochranné pomůcky 
  

Ochrana cest dýchacích: 

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 
  

Další informace: 

Observe general hygiene measures when handling chemicals. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Odstraňte potřísněný oděv. Při 
používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Skupenství : Pevná látka 

  

Vzhled : písek. 
Barva : Šedý. 

  

Zápach : Ovocný. 
  

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH : 7 
  

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Tlak páry : < 0,01 hPa 
  

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Hustota : 1,65 g/cm³ 
Rozpustnost : Látka rozpustná ve vodě. 

Voda: unlöslich 
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Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow) 

: Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

 

9.2. Další informace 
 

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 
Žádné známé nebezpečné reakce. 
 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Žádný/á. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 
Nejsou dostupné žádné údaje. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita : Neklasifikováno 
 

 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
LD50, orálně, potkan 3129 mg/kg tělesné hmotnosti (OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure, Rat, 

Female, Experimental value, Oral) 
LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, 

Weight of evidence, Dermal) 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 
pH: 7 

Vážné poškození očí/podráždění očí : Neklasifikováno 
pH: 7 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Neklasifikováno 
Doplňkové informace : Může vyvolat alergickou reakci. 
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 
 

  
 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 
 

 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
LC50 - Ryby [1] 1,512 mg/l (ASTM, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Flow-through system, Fresh water, Read-

across) 
LC50 - Ryby [2] 54,1 mg/l (ASTM, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Read-

across) 
EC50 - Ostatní vodní organismy [1] 1703 mg/kg suché hmotnosti (ASTM, 28 day(s), Tubifex tubifex, Semi-static system, Fresh 

water, Read-across, Reproduction) 
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cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
ErC50 řasy 144 μg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Static system, Fresh water, Read-across, GLP) 
 
 
 
 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
ARDEX GF 3-1 K  
Perzistence a rozložitelnost Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % (14808-60-7) 
Perzistence a rozložitelnost Biodegradability: not applicable. 
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) Not applicable (inorganic) 
TSK Not applicable (inorganic) 

 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
Perzistence a rozložitelnost Readily biodegradable in water. 

 

12.3. Bioakumulační potenciál 
ARDEX GF 3-1 K  
Bioakumulační potenciál Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % (14808-60-7) 
Bioakumulační potenciál No bioaccumulation data available. 

 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
BCF - Ryby [1] 1,2 (131 day(s), Seriola quinqueradiata, Static system, Salt water, Read-across, Fresh weight) 
Bioakumulační potenciál Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). 

 

12.4. Mobilita v půdě 
ARDEX GF 3-1 K  
Ekologie - půda Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % (14808-60-7) 
Povrchové napětí No data available in the literature 
Ekologie - půda Low potential for mobility in soil. 

 

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 
Povrchové napětí 64 mN/m (20 °C, 1 g/l, OECD 115: Surface Tension of Aqueous Solutions) 
Ekologie - půda No (test)data on mobility of the substance available. 

 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 

Složka  
quartz, conc respirable crystalline silica<1 % 
(14808-60-7) 

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

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7) 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 
Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 
Místní předpisy (o odpadu) : Nevylévejte do kanalizace ani do přírody. Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy. 
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Čistěte vodou. Obal před vyhozením nejprve řádně vyčistěte. 
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 08 01 12 - ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 

17 09 04 - smíšený stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
Nevyčištěné obaly 
08 01 99 - odpad jinak blíže neurčený 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

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 
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ADR IMDG IATA ADN RID 
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 
 

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 
 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

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: 
Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 
Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 
EUH208 Obsahuje cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
Skin Sens. 1A Senzibilizace kůže, kategorie 1A 

 
 

 

 
 
 
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. 


