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1. Identifikace přípravku a prvního distributora / výrobce 
 
• Údaje k produktu 

• Obchodní označení: Escode_P_80 

• Číslo výrobku: 202408 

• Použití látky / přípravku Přísada do potěru (mazaniny). 

• Identifikace výrobce / prvního distributora: 
        Schomburg Čechy a Morava s.r.o. 
        Na univerzitním statku 2 
        CZ – 108 00 Praha 10 
        Česká republika 
         Tel.: ++420 274 781 381 

Elektronická adresa osoby poskytující informace: jurak@schomburg.cz  

• Obor poskytující informace: 
        Pro případné další informace volejte tel. ++420 274 781 381 
        Toxikologické informační středisko: telefon nepřetržitě 224 919 293, 224  915 4 02 (Na Bojišti 1, Praha 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*3. Složení / informace o složkách 
 
• Chemická charakteristika 
• Popis: 
        Roztok tenzidu na vodní bázi. 
 

• Obsažené nebezpečné látky:                                                                                                                 
         68412-54-4  Nonylphenoxypolyethoxyethanol                                                                 2,5-10% 
                              Xn; R 22-41-51/53 

                             R věta:  41-52/53    
                             S věta:   2-24-26-29-36/37/39-45-51                                                                                               
 
 
4. Poskytnutí první pomoci: 
 
• Obecná upozornění: 

*2. Identifikace nebezpečnosti 
 
• Označení nebezpečí: 

         Xi dráždivý 

• Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky / přípravku: 
       Zabránit průtoku do kanalizace, vodních toků a zeminy.  
       R 41      Nebezpečí vážného poškození očí 
       R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé   nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
• Klasifikační systém: 
       Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES a právním předpisům ČR, je však doplněna údaji z odborné      
       literatury      

• Další rizika včetně nesprávného použití přípravku:  - 

mailto:jurak@schomburg.cz
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       Při každém poskytnutí první pomoci: Vždy dbát na ochranu osoby poskytující první pomoc (např. nosit  
       ochranné rukavice).  V případě zdravotních potíží nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při  
       bezvědomí uložit do stabilizované polohy na boku a nepodávat nic ústy. 
• Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu; při obtížích vyhledat lékaře. 

Při styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. 
• Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se 

poradit s lékařem. 
Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. 
Žádné dávky domácích prostředků  (mléko, alkohol, olej atd.). 
Obal nebo etiketu ukázat ošetřujícímu lékaři.   

 
5. Opatření pro hasební zásah:   
 
• Doporučené hasící prostředky: Výrobek je nehořlavý 
• Zvláštní ochranná výstroj: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
        Další údaje:   

Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů. 
Je třeba dodržovat místní nouzový plán. 

 
6. Opatření v případě náhodného úniku: 
 
• Bezpečnostní opatření vztahující se na osoby: 
       Osoby přivést do bezpečí. 
       Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.            
• Opatření ekologická:  
        Nenechat vniknout do kanalizace nebo vodního do toku. 
        Vniknutí do kanalizace, výkopu nebo sklepu zabránit. 
•  Zabránit průniku do kanalizace nebo vodních toků. 
• Doporučené metody čistění a zneškodnění: 
       Nechat absorbovat do materiálu vázajícího kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální  
        pojidla, piliny).  
        Další upozornění:      
        Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7. 
        Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. 
        Informace k odstranění viz kapitola 13. 
 
7. Zacházení a skladování: 
 
• Zacházení: 
       Upozornění k bezpečnému zacházení: Výrobek nesmí přijít do rukou dětem. 
• Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

• Ochrana životního prostředí (obecné informace): postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o 
ochraně ovzduší, zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a souvisejícími předpisy 

• Skladování: 
        Požadavky na skladovací prostory a obaly: žádné zvláštní požadavky 
• Upozornění k hromadnému skladování:  
        Dodržujte předpisy k skladování většího množství chemikálií. 
• Další údaje k podmínkám skladování:   

 žádné 
• Specifické použití: Přísada do potěru (mazaniny) (podrobnější informace viz technický list).               
 
8. Omezování expozice a osobní ochranné prostředky 
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• Technická opatření 
        Zajistit možnost umytí v pracovní oblasti. 
        Dát k dispozici oční sprchu nebo oční rozprašovač. 
• Expoziční limity: 
         Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti mezní  
         hodnoty. 
 
 
• Další upozornění: Jako podklad slouží při zavedení platné listiny.  
• Všeobecná ochranná a hygienická opatření: 
        Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.  
        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
        Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. 
        Před přestávkami a po práci umýt ruce. 
        Zamezit styku s pokožkou a zrakem 
        Zajistit možnost umytí v pracovní oblasti. 
        V pracovní oblasti neuchovávat žádné potraviny.  
        Zabránit zasažení očí  a znečištění pokožky. Oděv, který je silně znečištěn tímto výrobkem, vyměnit. 
• Ochrana dýchacího ústrojí: 

Při stříkání vhodný proti-aerosolový filtr. 
• Ochrana rukou:  
        Tenké rukavice k jednorázovému použití nejsou vhodné k opakovanému nebo dlouhodobému použití. 
        Rukavice z nitrilu, butylkaučuku. 
         Při nošení ochranných rukavic lze doporučit navléci pod ně bavlněné rukavice. 
       Materiál rukavic  
        Butylkaučuk  
        Nitrilkaučuk 
        Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. 
        Doba průniku materiálem rukavic: 
        Je nutno u výrobce zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. 
• Ochrana očí:  

Uzavřené ochranné brýle 
• Ochrana těla: Kontaminovaný oděv je třeba před opakovaným použitím důkladně vyčistit..  
• Další informace: Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojů pro omezení expozice 

nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovaly požadavky právních předpisů, např. nařízení vlády č. 
21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

• Omezování expozice životního prostředí: Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 
Sb. a jeho prováděcími předpisy. Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony č. 254/2001 Sb. a. 185/2001 
Sb. a jejich prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Kategorie  kód odpadu, viz kapitola 13. 

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
• Všeobecné údaje: 
        Skupenství                                           tekuté 
        Barva                                                   žlutá 
        Zápach                                                 charakteristický 

        Změna stavu 
        Bod tání/rozmezí tání                         není určeno 
        Teplota (rozmezí teplot) varu            100 
• Bod vzplanutí:                                       Nedá se použít.                                              
• Samovznícení:                                       Produkt není samozápalný. 
• Nebezpečí exploze:                               U produktu nehrozí nebezpečí exploze. 
• Tlak par při 20oC:                                  23 hPa 
• Hustota:                                                 1,01 kg/dm3 
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• Rozpustnost / mísitelnost  
•         s vodou:                                         lze smíchat 
        pH-hodnota při 20 oC                         10,5 
•  
 
 
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
• Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: 
        Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití. 
• Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy. 
• Nebezpečné produkty rozkladu:  nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu 
 
 
11. Údaje k toxikologii 
 
• Akutní toxicita: 
        68412-54-4  Nonylphenoxypolyethoxyethanol   
        Orálně       LD50 <2000 mg/kg (myš) 
                                    200-2000 mg/kg (potkan) 
       Inhalováním LC50 1-10 (Lit1) mg/l (Daphnia magna) 
       na kůží: žádné dráždivé účinky. 
       na zrak: Dráždivé účinky 
       Senzibilita: Není známo žádné senzibilizující působení. 
• Doplňující toxikologická upozornění: 

Produkt představuje, na základě výpočtu všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním 
platném znění následující nebezpečí:  
Dráždící 
Senzibilizující  

 
12. Údaje k ekologii 

Ekotoxické účinky: 
       Aquatická toxicita: 
        68412-54-4  Nonylphenoxypolyethoxyethanol   
        LC50  10 mg (toxicita pro ryby (Goldorfe 96h))  
• Všeobecná upozornění: 
        Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení): ohrožení vody          
        Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace. 
 
13. Pokyny k likvidaci 
 
• Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) 
       Produkt:  
       Doporučení:  Namíchaný a vytvrzený výrobek se odstraňuje púodle kódu odpadu 17 0 01 (beton) 
       Kontaminované obaly: 
       Doporučení:  Odstranění podle příslušných předpisů.  
       Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků. 
 
14. Informace pro přepravu 
 
Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující) 
ADR/RID-GGVS/E třída: 
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Námořní přeprava IMDG/GGV moře: 
IMDG/GGV moře-třída:               
Látka znečišťující moře:           Ne 
 
 
 
 

15. Informace o právních předpisech 
 
• Informace pro značení na obalu dle vyhlášky č. 232/2004 Sb.: 

• Symbol nebezpečnosti:    
        Xi dráždivý 

• R věty:  
        41         Nebezpečí vážného poškození očí 
        52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé   nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

• S věty 
       2               Uchovávejte mimo dosah dětí 
       24             Zamezte styku s kůží   
       26             Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a  vyhledejte lékařskou pomoc 
       29             Nevylévejte do kanalizace 
       36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

45      V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
                 (je-li možno, ukažte toto označení) 

        61            Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
 
 
• Národní právní předpisy 
       Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění  
       pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník 
       práce ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění  
      pozdějších předpisů , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Zákon č. 185/2001 
      Sb. o odpadech 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 86/2002 Sb. o  
      ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 254/2001 Sb., vodní  
      zákon a jeho prováděcí předpisy,  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho  
      prováděcí předpisy a  další související předpisy, a další předpisy uvedené v tomto dokumentu nebo předpisy  
      související (všechny uvedené právní předpisy jsou v platném znění) 

• Stupeň ohrožení vody: 
VOT 2 (samozařazení): ohrožující vodní zdroje. 
Zařazení třídy ohrožení vod bylo provedeno dle předpisu VwVwS (Správní předpis vody ohrožující látky) 
z údajů o surovinách dle schématu průtoku ke stanovení směšovací-WGK (dodatek 4). 

 
16. Další informace 
 
       Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastnosti produktu a nevznikají  
       tak žádné smluvní právní vztahy. 

• Relevantní věty R 

        R 22 Zdraví škodlivý při požití 
        R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
        R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé   nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
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