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Bezpečnostní list 
podle 91/155/EHS 

Datum tisku: 16.04.2007 přepracováno dne: 03.07.2006 

1 Identifikace látky / p řípravku a firemní název 

• Údaje o výrobku  

• Obchodní název: CT 11 ad-Keramická pasta  
• Použití  látky / p řípravku mazací prostředky/ maziva 

• Výrobce/dodavatel:  
CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG 
Am Victoria-Turm 2 
D-68163 Mannheim 
Tel. +49 (0)621-86080-862 
Fax. +49 (0)621-86080-891 

 
 
 
 

2 Složení / informace o složkách 

• Chemická charakteristika  
• Popis: Směs z níže uvedených látek s neškodnými příměsemi. 

• Nebezpečné obsažené látky: ______________________________________________________________  

CAS: 1305-62-0  hydroxid vápenatý       20-50% 
EINECS: 215-137-3 Xi; R 38-41 

• Dodate čné údaje:  
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti je nutno vyhledat v kapitole 16. 

 

3 Identifikace nebezpe čnosti 

• Označení nebezpe čnosti: 

• Zvláštní údaje o nebezpe čnosti pro člověka a životní prost ředí: 
R 38 Dráždí kůži.  

  R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
• Klasifika ční systém:  

Klasifikace odpovídá aktuálním seznamům ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji. 
 

4 Pokyny pro první pomoc 

• Všeobecné údaje: Nejsou nutná zvláštní opatření. 
• Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při potížích vyhledejte lékaře. 
• Při styku s k ůží: Ihned smýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
• Při zasažení o čí: 

Oči vyplachujte několik minut tekoucí vodou při otevřených víčkách a konzultujte s lékařem. 
• Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultujte s lékařem. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D 
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5 Opatření při hašení požáru 

• Vhodná hasící média:  
CO2, hasící prášek nebo rozprášený proud vody. Větší požár haste rozprášeným proudem vody nebo pěnou 
odolnou alkoholu. 

• Z bezpečnostních d ůvodů nevhodná hasící média: voda v plném proudu. 
• Zvláštní ohrožení látkou, jejími produkty spalování  nebo vznikajícími plyny:  

oxid uhelnatý (CO) 
• Zvláštní ochranné vybavení: Nosit ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 

 

6 Opatření v p řípadě náhodného úniku: 

• Opatření na ochranu osob:  
Používejte ochrannou výstroj. Uchovávejte mimo dosah nechráněných osob. 

• Opatření na ochranu životního prost ředí:  
Nenechte uniknout do kanalizace/povrchových vod/spodních vod.                
Nenechte uniknout do podloží/půdy. 

• Postupy p ři čišt ění/absorpci:  
  Absorbovat mechanicky. 

Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle kapitoly 13. 
• Dodate čné údaje: Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. 

 

7 Zacházení a skladování 

• Zacházení:  
• Opatření pro bezpe čné zacházení: Nejsou nutná zvláštní opatření. 
• Opatření pro protipožární ochranu a ochranu p řed výbuchem: Nejsou nutná zvláštní opatření. 

• Skladování:  
• Požadavky na skladovací prostory a obaly: Skladovat na chladném místě. 
• Opatření pro spole čné skladování: Uchovávat odděleně od oxidačních prostředků. 
• Další údaje ke skladovacím podmínkám: nejsou 

 

8 Omezování expozice a osobní ochranné prost ředky 

• Dodate čné údaje k návrhu technických za řízení:  
Žádné další údaje, viz bod 7. 

• Součásti s kontrolovanými mezními hodnotami týkajícími se pracovišt ě: 
Výrobek neobsahuje relevantní množství látek s kontrolovanými, mezními hodnotami týkajícími se pracoviště. 

• Dodate čné údaje: Jako podklad sloužily seznamy platné při vyhotovení. 

• Osobní ochranné vybavení:  
• Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:  
Při práci nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Znečištěný, nasáklý 
oděv ihned svléknout.  
Před přestávkami a při skončení práce umýt ruce.  
Zamezit kontaktu s očima a kůží.   

• Ochrana dýchacích orgán ů: Není nutná. 
• Ochrana rukou: Ochranné rukavice. 
• Materiál rukavic Nitrilový kaučuk 
• Doba pr ůniku materiálem rukavic  

Přesná doba průniku se musí zjistit u výrobce ochranných rukavic a dodržet. 
(pokračování na straně 3) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D 



 
Strana: 3/4 
Datum tisku: 16.04.2007 

Bezpečnostní list 
podle 91/155/EHS 

přepracováno dne: 03.07.2006 

Obchodní název: CT 11 ad-Keramická pasta  
 

 
• Ochrana o čí: Ochranné brýle.  (pokračování ze strany 2) 

 

 
9 Fyzikální a chemické vlastnosti 
• Všeobecné údaje  

Fyzikální stav: pastovitý 
Barva: bílá 
Zápach: charakteristický 

 
• Změna stavu  

Teplota tání/rozsah teploty tání:       neurčeno 
Teplota varu/rozsah tepl. varu: neurčeno 

 
• Teplota vzplanutí: 197°C (ISO 2592) 

 
• Teplota samovznícení: Výrobek není samovznítitelný. 

 
• Nebezpečí výbuchu: Výrobek není nebezpečný výbuchem. 

 
• Hustota p ři 20°C: ~1,4 g/cm3 

 
• Rozpustnost ve vod ě / mísitelnost s   

           vodou:                                              
                                                                                                        
nerozpustný                                                                                                                                                  

  
 

10 Stálost a reaktivita 

• Tepelný rozklad / podmínky, kterých je nutno se vyv arovat:  
Bez rozkladu při použití podle určení. 

• Nebezpečné reakce: Reakce s oxidačními prostředky. 
• Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy nebezpečné produkty rozkladu. 

 

11 Toxikologické informace 

• Akutní toxicita:  
• Primární dráždivý ú činek:  
• na kůži: Dráždí kůži a sliznice. 
• na očích: Dráždivý účinek. 
• Senzibilizace: Není znám senzibilizující účinek. 
• Dodate čné toxikologické pokyny:  
Při odborném zacházení a použití podle určení nezpůsobuje výrobek podle našich zkušeností a podle informací, 
které máme k dispozici, žádné zdraví škodlivé následky. 

 

12 Ekologické informace 

• Všeobecné údaje: 
Třída ohrožení vod 1 (samozařazení podle všeobecného správního předpisu pro zařazování látek a přípravků do 
tříd ohrožení vod): slabě ohrožující vody  
Nenechejte vniknout nezředěný příp. ve větších množstvích do podzemních vod, do vodního prostředí nebo do 
kanalizace. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D 
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13 Pokyny pro odstra ňování 

• Výrobek:  
• Doporu čení:  

Nesmí se zneškodňovat společně s domovním odpadem. Nenechte uniknout do kanalizace. 
• Evropský odpadový katalog ___________________________________________________________  

12 01 12 použité vosky a tuky 

• Nečišt ěné obaly:  
• Doporu čení: Odstraňování podle úředních předpisů. 

 

14 Informace pro p řepravu 

• Přeprava/další údaje: Podle nařízení platných v současnosti není nebezpečné zboží. 
 

15 Předpisy 

• Značení podle EHS sm ěrnic:  

• Klíčové písmeno a ozna čení nebezpe čnosti výrobku:  
 

Xi Dráždivý 

 

 

• R-věty:                                              
38 Dráždí kůži.                                    
41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

• S-věty:  
22         Nevdechujte prach.                                                
24         Zamezte styku s kůží. 
26       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.                           
37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.                                           
60         Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

• Národní p ředpisy:  

• Třída ohrožení vod:  
WGK 1 (samozařazení podle všeobecného správního předpisu pro zařazování látek a přípravků do tříd 
ohrožení vod): slabě ohrožující vody. 

 

16 Další informace: 
Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, nepředstavují však zajištění vlastností výrobku a nezakládají 
smluvní právní vztah. 

 

• Relevantní R-v ěty 
38 Dráždí kůži. 
41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

• Úsek vystavující datový list: Technické oddělení 
• Kontaktní osoba: Technické oddělení                                                                                                                 D 

 

  


