
BEZPEČNOSTNÍ LIST 
Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES 

 

Název výrobku KAMEN PROTECT Datum:   17.11.16. 

  Revize I3 

 

 

OZNAČENÍ DOKUMENTU: BL –  KAMEN PROTECT                                                                                                     17.11.2016. 

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU  

1.1. Identifikátor výrobku  

- Název výrobku:         KAMEN PROTECT  

- Popis výrobku   

- Katalogové číslo: -  

- Kód výrobku: -  

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

- Určená použití: Bezbarvý impregnace nátěr na kamen a cihlu.  

- Nedoporučená použití: -  

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

- Dodavatel: 
- Výrobce 

SPEKTROS s.r.o. 
Chromos Svjetlost d.o.o., Lužani, Chorvatsko 

 

Adresa: SPEKTROS s.r.o. 
Dejvická 28/267 
160 00 Praha 6 

Tel. (+420) 840 776 777  

Fax (+420) 840 776 777  

Osoba zodpovědná za vypracování 
bezpečnostního listu:  

Elvija Pernar Ivezić email: epernar-ivezic@chromos-
svjetlost.hr 

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace  

+420 224 914 575 (Toxikologické informační středisko) 
+420 224 915 402 (lékařská služba) 

Toxikologické informační středisko 
Na Bojišti 1 
128 08 PRAHA 2 

 

  

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
2.1.1. klasifikačních kritérií v nařízení (ES) č. 1272/2008.  

 

Asp.Tox. 1  
STOT RE 1   
Aquatic Chronic 3 

H304  
H372  
H412 

 

 

   
2.2. Prvky označení 

 

KAMEN PROTECT 
 

 

                                                                    

 

                                         GHS08  
    

   Signální slovo: Nebezpečí 
   Obsahuje:  Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, Izoalkany, cykloalkany, aromáty (2-25%) 
   EUH 066   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
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   H304     Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
   H372     Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
   H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
      
   P102     Uchovávejte mimo dosah dětí. 
   P260     Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.  
   P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
   P314     Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
   P331     NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
   P501    Odstraňte obsah/obal proveďte v souladu s vnitrostátními předpisy. 

  

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH  

Látky:   Směsi: X   

  

Nebezpečné látky výrobku: 

CAS/ 
EINECS/ 
EU INDEX 

REACH 
NUMBER 

% Název složky 
Klasifikace  
(Nařízení (ES) č. 1272/2008) 

64742-82-1/ 

919-164-8/ 

- 

01-2119473977-17 80 - 100 Uhlovodíky, C10-C13, n-
alkany, cykloalkany, 
Izoalkany, aromáty (2-25%) 

Asp.Tox. 1                        H304 
STOT RE 1                       H372 
Aquatic chronic.3              H412 
EUH066 

 

2943-75-1/ 

220-921-2 

- 0,3 - 0,7 Alkoxysilan Skin Irrit. 2                        H315 

 

 

  

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  

4.1. Popis první pomoci  

 Při vdechnutí:  Při nadýchání postiženého přenést na čerstvý vzduch, zabezpečit klid, 
nejíst, dokud nepominou příznaky. V případě podráždění, závrati, 
nevolnosti nebo ztráty vědomí urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

 Při styku s kůží: Odstranit zasažené oblečení a obuv. Zasaženou kůži umýt mýdlem a 
vodou (aspoň 10 min). Objeví-li se zasaženém místě podráždění, 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

 Při styku s očima: Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou (aspoň 15 min), pokud 
podráždění přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc. 

  

 Při požití: Při požití nevyvolávat zvracení, ústa pečlivě vypláchnout vodou a ihned 
vyhledat lékařskou pomoc a ukázat nádobu nebo její označení. 

 

− Poznámka pro osobu / lékaře poskytující první pomoc: V případě převozu do 
nemocnice ukázat lékaři tento bezpečnostní list. 

− Zvláštní prostředky pro poskytnutí první pomoci:   - 

  

4.2. Nejdůležitější  akutní a opožděné symptomy a účinky   

Vdechnutí Při vysokých koncentracích par v ovzduší se může objevit podráždění horních 
cest dýchacích, kašel, kýchání, dušnost, rýma, nevolnost, bolesti hlavy, závratě, 
ospalost, zvracení. 
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Kůže: Zrudnutí, svědění a pocit pálení. 

Oči: Zrudnutí, pocit pálení a slzení. 

Požití Tam může být nevolnost, zvracení nebo průjem a bolesti břicha. Nebezpečí 
vdechnutí do plic. 

 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření   

  

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU  

5.1 Hasiva  

 Vhodná hasiva:  Pěna (na bázi alkoholu), prach, CO2, vodní mlha, země.  

 Nevhodná hasiva: Přímý proud vody kromě vodní mlhy při chlazení 
uzavřených nádob. 

 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající 
z látky nebo směsi: 

Odstraňte zdroje vznícení., volejte 112.  

5.3. Zvláštní metody hašení požáru: Použití vodní mlhy nebo spreje k hašení nepoškozené 
nádoby, která byla vystavena žáru a k ochraně osob. 
Práci přenechejte osobám vyškoleným pro likvidaci 
požárů. 

 

5.4. Pokyny pro hasiče Použít dýchací přístroj (např. S otevřeným okruhem na 
stlačený vzduch - HRN EN 137), komplet pro tělesnou 
ochranu před žárem. 

 

  

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1. Opatření na ochranu osob, 
ochranné prostředky a nouzové 
postupy: 

Použít ochranné pomůcky s povinnou ochranou obličeje (HRN  
EN 136) s filtrem A (HRN EN 14387), klesne-li koncentrace 
kyslíku pod 17%.  

 

6.2. Opatření na ochranu 
životního prostředí:           

V případě většího rozlití informujte příslušné orgány na čísle 
112. 

 

6.3. Metody a materiál pro 
omezení úniku a čištění: 

Při větším množství poškozených nádob výrobek bezpečně 
přečerpat do prázdných nádob, odstranit zbytky pomocí 
vhodného absorpčního materiálu jako např. piliny, písek, 
minerální absorbenty, apod. Při menším rozlití výrobek 
zasypat pískem sesbírat do vhodných nádob, které lze 
hermeticky uzavřít. Odpadní materiál a odstraněnou vrstvu 
kontaminované zeminy umístit do nádoby, kterou lze pevně 
uzavřít a uložit v dobře větraných prostorách. Předat 
oprávněné osobě pro sběr a odvoz odpadu.   

 

6.4. Další upozornění: Odstranit všechny potenciální zdroje vznícení, zavolat hasiče 
a zastavit únik. Zakázat přístup nepovolaným a 
nezaměstnaným osobám. V případě většího rozlití evakuujte 
lidi z místa nehody. 

 

6.5. Odkaz na jiné oddíly: -  

  

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  
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7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:  

 Bezpečnostní opatření: Používejte výrobek jen v dobře větraných prostorách. Skladovat 
mimo dosah zdrojů tepla a ohně. 

 

 Návod pro bezpečné použití: Před použitím nekuřte, nejezte ani nepijte. Vyhýbejte se 
vdechování par. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci 
používejte pracovní oděv z bavlny a boty s celou podrážkou z 
nitryl kaučuku a obličejový štít nebo brýle. 

 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:  

    Vhodné: Výrobek skladovat v pevně uzavřených nádobách v chladných a dobře větraných 
prostorách. 

 

    Nevhodné: Skladován v prostorách spolu s chemikáliemi, které můžou způsobit požár 
(oxydanty, kyseliny, apod.) 

 

- Obalový materiál:  

    Doporučené: Původní nádoba výrobce.  

    Nevhodné Není dovoleno rozlévat do jakýchkoliv jiných nádob.  

7.3. Specifické konečné/specifická konečná 
použití: 

-  

  

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

8.1. Kontrolní parametry: 

Chemická látka CAS 
Limitní hodnota expozice 

    ppm                          mg/m3 
Biologická mezní 

hodnota 

- - - - 
 

 

- Postupy sledování:  - 

 

 

8.2. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE  

8.2.1. Vhodné technické kontroly:  

 Používejte osobní ochranné pomůcky.Práce provádět v dobře větraných 
prostorách. Kontejnery zavřené. Zajistit dostatečné větrání 

 

8.2.2.  Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:  

 Ochrana dýchacích cest: Při koncentracích nad hodnotou MVI povinně nosit ochrannou masku 
pokrývající celý obličej (HRN EN 136) s filtrem A (HRN EN 371), při  
koncentracích nad 3.000 ppm je povinné použití dýchacího přístroje
s otevřeným okruhem na stlačený vzduch (HRN EN 137). 

 

 Ochrana rukou: Pro dokonalou ochranu používejte ochranné rukavice z nitrilkaučuku 
o hrubosti 0,40mm, v kontaktu s kapkami pak rukavice z 
nitrilkaučuku o hrubosti 0,11 mm (HRN EN 374). 

 

 Ochrana očí: Ochranné brýle či vizír (HRN EN 166) při nižších koncentracích v 
ovzduší, ochrannou obličejovou masku při vyšších koncentracích.. 

 

 Ochrana kůže a těla: V běžných podmínkách bavlněný oděv a vhodná obuv (HRN EN 
13832), která pokrývá celé chodidlo. V případě nebezpečí polití jsou 
vhodné ochranné zástěra. 

 

 Tepelné nebezpečí: Nikdo za normálních podmínek.  
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- Specifická hygienická opatření:  Při práci nejíst, nepít ani nekouřit. Po práci umýt ruce vodou a 
mýdlem. 

 

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí  

- Ochranná opatření -  

  

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

  - Vzhled:  Kapalina  

  - Barva: Bezbarvna  

  - Prahová hodnota zápachu: Charakteristický  

- pH :  Nepoužívá se  

- Bod tání/bod tuhnutí: °C Údaj není k dispozici.  

- Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu: °C  150-230   

- Bod vzplanutí: °C  > 61  

- Rychlost odpařování:   Údaj není k dispozici.  

- Hořlavost (pevné látky, plyny) °C Údaj není k dispozici.  

- Dolní mezní hodnota výbušnosti: 
- Horní mezní hodnota výbušnosti: 

obj. % Údaj není k dispozici.  

- Tlak páry: Pa Údaj není k dispozici.  

- Hustota páry: kg/m3 Údaj není k dispozici.  

- Relativní hustota:  0,8-1,0   

- Rozpustnost: g/L Údaj není k dispozici.  

- Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  logPow Údaj není k dispozici.  

- Teplota samovznícení: °C Údaj není k dispozici.  

- Teplota rozpadu: °C Údaj není k dispozici.  

- Viskozita: s 10-12, HRN EN ISO 2431/AC:2005, DIN 4  

- Výbušné vlastnosti:   Údaj není k dispozici.  

- Oxidační vlastnosti:   Údaj není k dispozici.  

9.2. Další informace:  

  

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1. Reaktivita Není uvedena.  

10.2. Chemická stabilita V běžných podmínkách je produkt stabilní.  

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Nepředpokládá se.  

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Odstranit všechny zdroje  zápalu, sálavého tepla a 
otevřeného ohně. 

 

10.5. Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla.  

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: V běžných skladovacích podmínkách a použití se 
materiál nerozkládá. V případě požáru mohou vznikat 
nebezpečné plyny a páry. 
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ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1. Informace o toxikologických účincích: 
- Akutní toxicita:             Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromáty (2-25%) 

 

 Orálně (LD50):                                 ≥ 15000 mg/kg (potkan)   

 Dermálně (LD50): 

 

                ≥ 13100 mg/l  4h (potkan)    
                ≥  3400 mg/kg (králík)      

 

 Inhalačně (LC50): 
    

                     -  

- Nebezpečnost při vdechnutí::  

 Je zde riziko vdechnutí zvratků do dýchací soustavy a vývoj chemické pneumonie.  

- Dráždění / žíravost  

     pro kůži: Ne  

     pro oči: Ne  

- Senzibilizace  

     kůže: Ne  

     dýchací cesty: Ne  

- Jiné klasické účinky: (např. bezvědomí, 
zvláštní jedovaté metabolity apod.) 

Údaj není k dispozici.  

- Možné účinky při akutní či chronické 
expozici 

Údaj není k dispozici.  

- Zvláštní účinky   

     mutagenita: Údaj není k dispozici.  

     karcinogenita: Údaj není k dispozici.  

     toxicita pro reprodukci: Údaj není k dispozici.  

     mutagenita v zárodečných buňkách: Údaj není k dispozici.  

     mutagenita u potomků: Údaj není k dispozici.  

     jiné (např. původce endokrinníh vad) Údaj není k dispozici.  

- Toxikokinetické vlastnosti Údaj není k dispozici.  

- Předpovědi a omezení: Údaj není k dispozici.  

- Jiné: Údaj není k dispozici.  

  

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1. Toxicita                     Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromáty (2-25%)        

Akutní toxicita                                                                                          Chronická toxicita:  

   Ryba  (LL 50)                           10 mg/l     96h                 

   Krabi  (EC50)                  -                                  NOELR     0,28 mg/l    21 den  

   Chaluha (EL 50)                10 mg/l    72h               

12.2. Perzistence a rozložitelnost   

- Biodegradace: Produkt není biorozložitelná.  
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Rozpouštědlo se vypaří. 

- jiné procesy rozkladu: Údaj není k dispozici.  

- rozklad v odpadních vodách: Údaj není k dispozici.  

12.3. Bioakumulační potenciál:   

- faktor biokoncentrace (BCF): Údaj není k dispozici.  

12.4. Mobilita v půdě: Metoda:  

- známé nebo předpokládané rozdělení segmentů životního 
prostředí: 

Údaj není k dispozici.  

- povrchové napětí: Údaj není k dispozici.  

- absorpce/desorpce: Údaj není k dispozici.  

- další fyzikální a chemické vlastnosti: Údaj není k dispozici.  

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:  

 Údaje ze zpráv o chemické nebezpečnosti: Údaj není k dispozici.  

12.6. Jiné nepříznivé účinky: Údaj není k dispozici.  

  

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

13.1. Metody nakládání s odpadem  

    Při likvidaci odpadu postupujte podle zákonů č. 185, 381, 383/2001 Sb. a navazujících předpisů. 
Výrobek a obal likvidujte jako nebezpečný odpad. Nespotřebovaný výrobek předejte ke zneškodnění na 
určeném místě v obci nebo oprávněné osobě. Kód odpadu: výrobek a ztuhlé zbytky výrobku 080111, 
obal: 15 01 04. 

 
 

- Kód odpadu:   Výrobek a ztuhlé zbytky výrobku: 08 01 11, obal: 15 01 04. 

 

 

  

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

VÝROBEK NENÍ KLASIFIKOVÁN NEBEZPEČNÝ.   

Číslo UN:                                                                                                                                                -  

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: -  

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: -  

Obalová skupina:  -  

Nebezpečnost pro životní prostředí: - 

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: -  

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:  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení 453/2010/ES o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky.  

 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES 

 

Název výrobku KAMEN PROTECT Datum:   17.11.16. 

  Revize I3 

 

 

OZNAČENÍ DOKUMENTU: BL –  KAMEN PROTECT                                                                                                     17.11.2016. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí. 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkach a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon).  
Vyhláška č.402/2011 Sb.,o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.  
Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Zákon o chemických látkách, Nařízení ohledně označování jedů v oběhu. Vyhláška o nejvyšší 
dovolené koncentraci škodlivých látek v ovzduší pracovních prostorů a prostorů MAC a 
biologických mezních hodnotách BGV, 
 

 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti ANO    NE   x   

  

  

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

- Úplné znění H vět z 
oddílu 3:    

       

H304
H315
H372
H412

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
Dráždí kůži. 

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.   
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 

 

- Pokyny pro školení Osoby, které s produktem manipulují musí být prokazatelně seznámené 
s jeho nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního  
prostředí. Musí být seznámené s jeho nepříznivými účinky na člověka a 
přírodu, taktéž musí být seznámené se zásadami první pomoci. 

 



BEZPEČNOSTNÍ LIST 
Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES 

 

Název výrobku KAMEN PROTECT Datum:   17.11.16. 

  Revize I3 

 

 

OZNAČENÍ DOKUMENTU: BL –  KAMEN PROTECT                                                                                                     17.11.2016. 

 

PŘÍLOHA: 

NÁVOD PRO EXPOZICI SE ZPRÁVOU O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI  

 

 


