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BEZPEČ NOSTNÍ LIST 
Podle vyhlá šky 27/1999 Sb. 
Datum vydá ní  : 19. 07.  2001                                                                                                                             
Datum revize :   29.10.   2001 
 
1. Identifikace látek nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 
 
1.1 Chemický  ná zev lá tky/obchodní ná zev přípravku: ARDULAN 9 
                                                                                         
                                                                                        

Další ná zvy lá tky: neudá no 
 
1.2 Identifikace vý robce/dovozce: 

ARDEX Baustoff GmbH                                           ARDEX Baustoff, s.r.o. 
 Hürmer Straße 40                                                    Kameníč kova 2 
 A– 3382 Loosdorf                                                     616 00 Brno 
 Rakousko  
                                            
Jmé no nebo obchodní jmé no: ARDEX Baustoff, s.r.o. 
    
Místo podniká ní nebo sídlo:    Kameníč kova 2, 616 00 Brno 
                                             
Identifikač ní č íslo: 26237679 
 
Telefon:                +4205/ 41 24 99 22 

 
E-mail:                  ardex@volny.cz 

 
         Fax:                      +4205/ 41 21 39 62 
 
Nouzové  telefonní č íslo: Toxikologické  informač ní centrum, Na Bojiš ti 1, 128 08 Praha 2,  
                   telefon non stop 02/24919293 , 24915402, nebo (pouze ve dne) 02/24914575 
 
2. Informace o slož ení látky nebo přípravku 
 

Vý robek obsahuje tyto nebezpeč né  lá tky: Směs: sestá vající z ná sledně uvedených lá tek. 
 
Chemický  ná zev: cement 
Obsah v (%):>1 % 
Číslo CAS: 65997 – 15 –  1     
Číslo ES (EINECS): 266 –  43 - 4 

 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

 
             Nejzá važnější nepříznivé  úč inky na zdraví č lověka při používá ní lá tky/přípravku: 
             Drá ždí oč i a  kůži .                   
 
             Nejzá važnější nepříznivé  úč inky na životní prostředí při používá ní lá tky/přípravku: neudá no 
 
             Možné  nesprá vné  použití lá tky/přípravku: neudá no 
 
             Další údaje: neudá no 
 
4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1 Všeobecné  pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit 

lé kaře. Při bezvědomí nic nepodá vat ú sty.  
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4.2 Při nadýchá ní: Přívod č erstvé ho vzduchu, při obtížích vyhledat lé kaře. 
 
4.3 Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře splá chnout. 
 
4.4 Při zasažení oč í: Otevřené  oč i vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při              

přetrvá vajících potížích se poradit s lé kařem. 
 
4.5 Při požití: Při přetrvá vajících potížích konzultovat s lé kařem. 
 
Další údaje: neudá no 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 
5.1 Vhodná  hasiva: Přizpůsobit lá tká m hořícím v  okolí. 
 
5.2 Nevhodná  hasiva: neudá no 
 
5.3 Zvlá štní nebezpeč í: neudá no 
 
5.4 Zvlá štní ochranné  prostředky: Nejsou nutná  žá dná  zvlá š tní opatření. 
 
   Další údaje: neudá no 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1 Bezpeč nostní opatření pro ochranu osob:Použít vhodný ochranný oděv, zamezit kontaktu 

s oč ima a kůží. 
 
6.2 Bezpeč nostní opatření pro ekologii: Nejsou nutná  žá dná  zvlá š tní ekologická  opatření. 
 
6.3 Doporuč ené  metody č ištění a zneškodnění: Nabrat mechanicky. 
 
Další údaje: neudá no 
 
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 
7.1 Pokyny pro zachá zení: Obal udržovat těsně uzavřený. 
7.2 Pokyny pro skladová ní: Přechová vat jen v původních obalech. 
 
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
 
8.1 Technická  opatření:Obecná  hygienická  opatření . 
 
8.2 Kontrolní parametry: Produkt neobsahuje žá dná  relevantní množství,  u kterých se musí       

na pracoviš ti  kontrolovat  hranič ní hodnoty.   
 
8.3 Osobní ochranné  prostředky: 
 
               Ochrana kůže: Lehké  ochranné  obleč ení.  
 
               Ochrana dýchacích orgá nů: Při dobré m větrá ní prostoru není třeba. 
 
               Ochrana oč í: Ochranné  brýle. 
 
               Ochrana rukou: Ochranné  rukavice. 
 
8.4 Další údaje: neudá no 
 
9. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
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Skupenství (při 20ºC): prá š ek 
 
Barva: š edá  
 
Zá pach (vůně): bez zá pachu 
 
Hodnota pH (při 20 ºC): ca . 12   
 
Teplota  (rozmezí teplot) tá ní (°C): neudá no 
 
Teplota  (rozmezí teplot) varu (°C): neudá no 
 
Bod vzplanutí (°C): neudá no 
 
Hořlavost: neudá no 
 
Samozá palnost: Produkt se sá m nevznítí. 
 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): U produktu není nebezpeč í exploze. 
 
                              dolní mez (% obj.): U produktu není nebezpeč í exploze. 
 
Oxidač ní vlastnosti:        neudá no 
 
Tenze par (při  20ºC):     neudá no 
 
Hustota (při 20 ºC):        cca  1200 kg/ m3 
 
Rozpustnost (při ºC):      nerozpustitelná  
 

- ve vodě 
- v tucích 

(vč etně specifikace oleje): neudá no 
 

          Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  
Další údaje: neudá no 

 
10. Stabilita a reaktivita 
 

Podmínky, za nichž je vý robek stabilní: Nedochá zí k rozkladu při doporuč ené m způsobu 
použití. 
 
Podmínky , kterých je nutno se vyvarovat: Nejsou zná my žá dné  nebezpeč né  produkty při 
rozkladu. 
 
Lá tky a materiá ly, s nimiž vý robek nesmí přijít do styku: neudá no 
 
Nebezpeč né  rozkladné  produkty: : neudá no 
 
Další údaje: neudá no 

 
11. Toxikologická informace 
 
          Akutní toxicita 
 

- LD50, orá lně, potkan (mg.kg-1): neudá no 
- LD50, dermá lně, potkan nebo krá lík (mg.kg-1): neudá no 
- LC50, inhalač ně, potkan, pro aerosoly nebo č á stice (mg.kg-1): neudá no 
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- LC50, inhalač ně, potkan, pro plyny a pá ry (mg.kg-1): neudá no 
 
          Subchronická  –  chronická  toxicita:Akutní toxicita:Primá rní drá ždivé  ú č inky:   
                                                                na kůži: Drá ždí  kůži a sliznice.  
                                                                na zrak: Drá ždivé  ú č inky. 
  
          Senzibilita: Stykem s pokožkou je možné  přecitlivělost. 

 
 Karcinogenita: neudá no 

 
          Mutagenita: neudá no 
 
          Toxicita pro reprodukci: : neudá no 
 
          Zkušenosti u č lověka: Produkt představuje na zá kladě výpoč tu vš eobecných zařaď ovacích 
          směrnic a vyhlá š ek v posledním platné m znění ná sledující nebezpeč í: Drá ždivý. 
 
          Provedení zkoušek na zvířatech: neudá no 
          Další údaje: neudá no 
 
12. Ekologické informace 

Akutní toxicita pro vodní organismy 
 

- LC50, 96 hod. ryby (mg.kg-1): neudá no 
- EC50, 48 hod. dafnie (mg.kg-1): neudá no 
- EC50, 72 hod. řasy (mg.kg-1): neudá no 
 

         Rozložitelnost: ): neudá no 
 
         Toxicita pro ostatní prostředí: neudá no 
 
         Další údaje: 
         Nesmí se dostat nezředěná  nebo větš ích množstvích do spodní vody, povodí nebo                     
         kanalizace. 
         CHSK: neudá no 
 
         BSK5: neudá no 
 
         Další údaje: neudá no 
 
13.   Informace o zneškodň ování 
 

Způsob zneškodňová ní lá tky/přípravku: Nesmí se odstraňovat společ ně s odpady 
v domá cnosti. 
 
Způsoby zneškodňová ní kontaminované ho obalu:Zabrá nit vtoku do kanalizace. 
Neodstraňovat souč asně s domá cím odpadem. Zá kon č . 125/1997 Sb. o odpadech, ve 
znění pozdějš ích předpisů. 
 
Další údaje: neudá no 

 
14.  Informace pro přepravu 
 

Pozemní přeprava 
 
ADR/RID:                                                  Třída:     -                                        Číslice/písmeno: 
 
Výstražná  tabule:    -                                                                                           Číslo UN: 
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Pozná mka: 
 
 
 
Vnitrozemská  vodní přeprava: 
 
ADR/ADNR                                              Třída:    -                                           Číslo/písmeno: 
 
                                                                                                                            Kategorie: 
 
Ná mořní přeprava: 
 
IMDG:                                                       Třída:   -                                      Číslo UN:               Typ 
obalu: 
 
Lá tka zneč išťující moře: Ne 
 
Technický  ná zev: - 
 
 
 
Letecká  doprava: 
 
ICAO/IATA:                                              Třída:   -                                           Číslo UN:                 
Typ obalu: 
 
Technický  ná zev: 
 
 
 
Pozná mky: 
 
Další údaje: neudá no 

 
 15. Informace o právních předpisech 
 
 
      Prá vní předpisy, které  se v obecné  rovině vztahují na lá tku/ přípravek: zá kon 157/1998 Sb. 
ze dne 11.č ervna 1998 o chemických lá tká ch a chemických přípravcích a o změně některých 
dalš ích zá konů. 
Klasifikace přípravků: 

 
 
Výstražný  symbol nebezpeč nosti: Xi  drá ždivý                         
 

 
R-věta: R 36 Drá ždí oč i. 
            R 38 Drá ždí kůži. 
            R 43  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

        S-věta:  S 2   Uchová vejte mimo dosah dětí. 
                     S 24 Zamezte styku s kůží. 
                     S 25 Zamezte styku s oč ima.  
                     S 26 Při zasažení oč í okamžitě důkladně vyplá chněte  vodou a vyhledejte  
                             lé kařskou pomoc.          
                     S 29 Nevylé vejte do kanalizace.  
                     S 37 Použijte vhodné  ochranné  rukavice.  
                     S 64 Při požití vyplá chněte ú sta vodou (pouze při vědomí postižené ho).  
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16. Další informace  
Informace uvedené  v tomto bezpeč nostním listu vychá zí ze souč asných znalostí a 
legislativy EU a legislativy ČR.Představují doporuč ení  z hlediska  zdravotního a 
bezpeč nostního a doporuč ení týkající se otá zek životního prostředí,která  jsou nutná  pro 
bezpeč né  použití,ale nemohou být považová na za zá ruku užitných vlastností nebo 
vhodnosti pro konkré tní použití.Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby 
prá ce byla plá nová na a prová děna v souladu s platnými prá vními předpisy.  
Ú sek,který  vydává listinu dat:  ARDEX Baustoff, s.r.o.  
                                           Tel.:  ++420541249922 
                                   Poradce:  Roman Leitgeb 

 
 
 
 
 


