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Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 12.06.2015
*

Verze 2

Revize: 12.06.2015

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní označení: Neutrex
Montážní mazivo bílé
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Příslušná určená použití:
Mazivo
Mazadlo (kluzný prostředek)
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace výrobce/dovozce:
Kuhbier Lubrication+Packaging GmbH & Co. KG
Plast Brno,
spol. s r.o.
Kölner
Str. 77-79
Jarní 42,
Brno 614
00
58566
Kierspe,
Germany
CZ25562673
Phone +49 2359 297301
tel/fax:
246642
Fax
+49+420
2359545
297302
www.plastbrno.cz
Email: info@lubripack.de
info@plastbrno.cz
http://www.lubripack.de
Obor poskytující informace: product
safety department : info@lubripack.de
info@plastbrno.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: +49
+4202359
545 297301
242 466
Code: 9970079

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení GHS.
2.2 Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá
Signální slovo odpadá
Standardní věty o nebezpečnosti odpadá
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Popis: Preparation
Příprava polymerů
a aditiv and
ve vodě
of polymeres
additives in water.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: odpadá

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při nadýchání: přívod čerstvého vzduchu
Při styku s kůží: Opláchnout teplou vodou.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
Při požití: Zavést lékařské ošetření.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
CO₂, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou
odolnou vůči alkoholu.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO₂)
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Nevdechovat plyny z exploze a ohně.
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Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Mimořádné nebezpečí uklouznutí na vylitém nebo rozsypaném produktu.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Nabrat mechanicky.
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
Chránit před mrazem.
Doporučená skladovací teplota: pokojové teplotě
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
8.2 Omezování expozice
Osobní ochranné prostředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Materiál rukavic Nitrilkaučuk
Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu:
Kožené rukavice
Rukavice ze silné látky
Ochrana očí: Ochranné brýle
Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:
Skupenství:
Pastovité
Barva:
Bělavá
Zápach (vůně):
Charakteristický
Hodnota pH (50 g/l) při 20 °C:

8,2

Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:

není určeno
není určeno

Bod vzplanutí:

nedá se používat

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): není určeno
Zápalná teplota:

není určeno

Nebezpečí exploze:

není určeno

Hustota:

není určeno
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Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě:
Viskozita:
Kinematicky:
9.2 Další informace

Rozpustná.
nedá se používat
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí None in case of appropiate storage, handling and transport
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Žádný v případě vhodného skladování/manipulace/doprava.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Primární dráždivé účinky:
Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
12.6 Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
Evropský katalog odpadů
Uvedení číselného kódu z Evropského katalogu odpadu (CE katalogu) není možné, protože přiřazení těchto kódů je
prováděno podle jednotlivých průmyslových odvětví. Proto se na jeden produkt může vztahovat několik kódů. Správné
přiřazení může být provedeno pouze uživatelem.
Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 UN číslo
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

odpadá
odpadá

ADR, ADN, IMDG, IATA
třída
odpadá
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA
odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
Látka znečišťující moře:
Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nedá se použít.
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14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy
MARPOL a předpisu IBC
Nedá se použít.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Národní předpisy:
Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné
smluvní právní vztahy.
Obor, vydávající bezpečnostní list: product
safety
department
Plast Brno,
spol.
s r.o
Poradce: info@lubripack.de
Plast Brno, spol. s r.o
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

