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Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
  Identifikátor výrobku PSS 10 / Oberflächenschutz gegen Verschmutzungen 

PSS 20, PSS 20 Clear / Graffiti- und Schmutzschutz 
  Příslušná určená použití látky nebo  
  směsi 

Oddíl 7.3 

  Nedoporučená použití Nejsou specifikována. 
  Identifikace: distributora: EU dodavatele BL 
  Obchodní firma:  Meffert ČR, spol. s r. o. CHEMCO123 ® – Chemical 

Consultancy, graduate chemist, 
R. Fechner 

  Místo podnikání nebo sídlo: Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9   Sennelagerstraße 37,  
33106 Paderborn 

  Identifikační číslo: 45240931 SRN 
  Telefon:  
  E-mail 

+420 326 375 830 
meffert@meffert.cz  

+49 05254 957505 
info@chemco123.de  

 Telefonní číslo pro naléhavé situace: ČR: Toxikologické informační středisko, 
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 
224 91 92 93 nepřetržitá služba 224 91 54 
02, 224 91 45 70, 224 96 42 34 

 

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti 
Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 
neuvedena 
Klasifikace směsi dle směrnice 1999/45/EHS:    
Výrobek není nutné klasifikovat dle směrnice 1999/45/EHS  

   Nejzávažnější  nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:  
nejsou uvedeny 

    Prvky označení    

    Výrobek není nutné označovat dle směrnice 1999/45/EHS 
 

Další informace:  
Látky  PBT / vPvB: nejsou obsaženy   

Oddíl 3. Složení / informace o složkách 
Chemická charakteristika:   Vodný roztok polymeru - suspenze 
    Obsah nebezpečných látek ve směsi 
     nejsou obsaženy 

Oddíl 4. pokyny pro první pomoc 
Popis první pomoci Obecný pokyn: Předložte tento bezpečnostní list lékaři. 
Při nadýchání:  Žádná opatření pro první pomoc nejsou nutná. 
Při styku s kůží: Omyjte vodou.  
Při zasažení očí: Oči preventivně vypláchněte vodou. 
Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte velké množství vody.  

   Nejdůležitější akutní a  
   opožděné symptomy a účinky 

Relevantní údaje nejsou k dispozici. 

   Pokyn týkající se okamžité  
   lékařské pomoci a zvláštního  
   ošetření 

Nejsou  
Nejsou  
 

Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru 
Vhodná hasící média: Pěna, prášek, oxid uhličitý, voda. 
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Nevhodná hasící média: Žádná    
Zvláštní nebezpečnost: V případě požáru mohou vznikat oxidy uhlíku. 
Pokyny pro hasiče Použijte  přetlakový autonomní dýchací přístroj.  

Noste chemicky odolný ochranný oděv. 
Další informace Výrobek sám o sobě není hořlavý. 

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku 
Ochrana osob, ochranné 
prostředky a nouzové postupy 

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření . (Viz osobní ochranné 
prostředky) . 
Pro nepohotovostní personál: Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření . 
(Viz osobní ochranné prostředky) . 
Pro pohotovostní personál: Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření. (Viz 
osobní ochranné prostředky) . 

Opatření na ochranu životního 
prostředí 

Zamezte úniku většího množství do povrchových vod nebo kanalizace. Po 
náhodném úniku větších množství informujte příslušné úřady.  

Metody a materiál pro omezení 
úniku a pro čištění 

Nechejte vsáknout do inertního absorpční materiálu (např. univerzální pojivo) a 
přendejte do vhodné nádoby k likvidaci. Po očištění spláchněte zbytky vodou. 
Čistící metody - únik velkého rozsahu: Zachytit do absorpčního materiálu. Přendat 
do vhodné nádoby k likvidaci. Po očištění spláchněte zbytky vodou. 
Čistící metody - únik malého rozsahu: spláchněte zbytky vodou. 

Další informace Používejte osobní ochranné pomůcky 
Odkaz na jiné oddíly Skladování, osobní ochranné prostředky, likvidace odpadu - viz oddíly  8 a 13. 

Oddíl 7. Zacházení a skladování 
Opatření pro bezpečné 
zacházení 

Zvláštní bezpečnostní opatření pro skladování nejsou nutná. 
 

Podmínky pro bezpečné 
skladování včetně 
neslučitelných látek a směsí 

Zvláštní opatření pro skladování nejsou nutná. 
Skladujte při teplotách nad 0 °C. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
Třída skladování: 12  (dle VCI) 

Specifické použití Povrchová ochrana proti znečištění / graffiti a ochrana před nečistotami. 

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
      Kontrolní parametry dle nařízení vlády: 361/2007 Sb.   : nejsou stanoveny   
      Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyh. č. 432/03 Sb.: není stanoven 

Osobní ochranné prostředky 
Obecná ochrana a hygiena  

Nevyžadují se.  

Ochrana dýchacích cest žádná 
Ochrana rukou žádná 
Ochrana očí žádná 
Ochrana kůže žádná 

      Další informace: neuvedeno 

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
     Obecné informace: 

Skupenství (při 20°C): kapalina 
Barva: bezbarvá 
Zápach (vůně): bez zápachu 

     Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
Hodnota pH údaje nejsou k dispozici 
Hodnota pH, 1% roztok 6 - 7  
Teplota / rozsah teploty varu (°C)  100 
Teplota / rozsah teploty tání  (°C) údaje nejsou k dispozici 
Bod vzplanutí (°C) není použitelné 
Hořlavost  není použitelné 
Teplota vznícení (°C) není použitelné 
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Samovznícení (°C) není použitelné 
Explosivita není použitelné  
Meze výbušnosti (obj.%) dolní / horní není použitelné 
Tenze par podobná jako vody 
Hustota (g/ml) 1   
Rozpustnost  ve vodě   rozpustné  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda není k dispozici 
Viskozita  6 – 7 cP 

Obsah rozpouštědel (% hm.) není použitelné 
Obsah VOC (g/kg) není použitelné 
Rozpustnost v tucích není použitelné 
Tepelný rozklad (°C): údaje nejsou k dispozici 
Hustota par (vzduch = 1) údaje nejsou k dispozici 
Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici 

Oddíl 10. Stálost a reaktivita    
Reaktivita  V dodávaném stavu u výrobku nehrozí nebezpečí. 
Chemická stabilita Stabilní. 
Možnost nebezpečných reakcí Není uvedeno 
Podmínky, kterým je třeba zabránit Není uvedeno 
Neslučitelné materiály Není uvedeno 
Nebezpečné produkty rozkladu Při doporučeném používání nevznikají. 

Oddíl 11. Toxikologické informace  

   Toxikologické účinky  
 Akutní toxicita - 
 účinky směsi na zdraví   
  

vdechování, LC50 krysa, (mg/l/4h): údaje nejsou k dispozici  
požití, LD50 krysa, (mg/kg): údaje nejsou k dispozici 
styk s kůží: LD50 krysa, (mg/kg): údaje nejsou k dispozici 

   dráždivost Může způsobit podráždění očí. 
   senzibilizace  údaje nejsou k dispozici 
   Subakutní / chronická toxicita směsi  
   karcinogenita není známa  
   mutagenita není známa 
   toxicita pro reprodukci žádná 
   narkotické účinky žádné 
  Subakutní / chronická toxicita složek není  relevantní 

Oddíl 12. Ekologické informace 
  Toxicita Ekotoxické účinky, toxicita pro vodní prostředí:  Žádné Není klasifikován 

jako škodlivý pro vodu 
  Perzistence a rozložitelnost 100 % rozložitelnost 
  Bioakumulační potenciál Není bioakumulativní 
  Mobilita   k dispozici nejsou žádné údaje 
  Látky  PBT  
  Látky  vPvB 

Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT): žádné 
Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní látky: žádné 

  Jiné nepříznivé účinky Výrobek neobsahuje žádné organické halogeny.  

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování 
  Metody nakládání s odpady  
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      Výrobek  

 Zbytky směsi 
 Doporučení: D1  (Příloha 3 zákona 185/2001 Sb.). Kód odpadu: číslo: 08 02 99.  
 Postupovat v souladu s místními orgány.  
 Bezpečné zacházení: viz oddíl 7.  
  
 

Oddíl 14. Informace pro přepravu  
  Doprava po silnici nebo železnici v souladu s ADR / RID a GGVS / GGVE  
  Přeprava plavidly podle IMDG / GGVSee  
  Doprava letecká v souladu s IATA-DGR/ICAO-TI  
  Poznámky: Není klasifikován jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů. 

 Oddíl 15. Informace o předpisech  
    Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 
    směsi 
    Označení – viz oddíl 2. 
    Národní předpisy ČR:  Zákon č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a jeho prováděcí předpisy   
    Další EU - právní předpisy:  
    Národní předpisy SRN  
    Nebezpečné látky zákona §  8 :                                            Ochranná úroveň 1 
    Zákon pro pracovní prostředí § 5 :                                        ano 
    Směrnice Seveso II :                                                              ne  
     
    Třída ohrožení vody :                                                             není nebezpečný pro vodu dle WGK od 27.07.2005 
    Kód odpadu dle katalogu odpadů :      08 02 99 
    Název : Odpad z HZVA (výroba, zpracování, distribuce a používání) ostatních nátěrových hmot (včetně  
    keramických materiálů ) Odpady jinak blíže neurčené 
    Doporučení likvidace : Povrchové nebo hloubkové uložení (např. skládkování) 
 
    Posouzení chemické bezpečnosti 
    Posouzení chemické bezpečnosti směsi / obsažených látek nebylo provedeno. 

Oddíl 16. Další informace  
R, H věty: - 
 
Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:  
Bezpečnostní list dodavatele, informace výrobce.  
nformace jsou založeny na znalostech a zkušenostech v den vydání, nemají význam záruky na vlastnosti. Nesmí být 
změněny ani převedeny na jiné výrobky. Reprodukce v nezměněném stavu je povolena. 
pss021_2012 
  
Kontaktní místo pro poskytování technických informací: 
Distributor - zelená linka: 800 156612    
 

 


