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vydání: 1.1.2005       revize: prosinec 2010 

 
 
1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 
 
Obchodní název: Polyesterová pryskyřice / laminovací souprava / iniciátor 
 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku: polyesterová pryskyřice/ laminovací souprava   

       složena ze dvou přípravků  1. CUROX - M                  (viz bezpečnostní list produktu) 

                                                   2. COLPOLY 722 TA – TIX  (viz bezpečnostní list produktu) 

  Číslo CAS: nemá (přípravek)   

 Číslo ES (EINECS): nemá (přípravek) 

 Další názvy látky:  

1.2.Použití látky nebo přípravku: 

       Polyesterová pryskyřice slouží k laminování 

       Laminovací souprava je komplet určený k laminování 

        

1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce:   
 Identifikace výrobce  
Jméno nebo obchodní jméno:  KM PLUS spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo:  Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika 
Identifikační číslo:   25961101 
Telefon:    469 315 984, 777 948 022 
Informace k výrobkům:    469 315 984 nebo www.kmplus.cz 

Informace k bezpečnostnímu listu: Mgr. Kovárník  kmplus@kmplus.cz 
 

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace 

           Toxikologické informační středisko - Klinika nemocí z povolání 

 Na bojišti 1, 128 08  Praha 2 

    telefon nepřetržitě 2/ 24 91 92 93 nebo 2/ 24 91 54 02 nebo 2/ 24 91 45 75 
 

POZNÁMKA: 

Součástí Laminovací soupravy je též Sklovláknitá tkanina. Tato látka je vyrobena ze 
sklovláknitých pramenů, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi UPE nebo přírodních 
škrobů. Manipulace s tímto materiálem může způsobit dočasné podráždění kůže, očí a cest 
dýchacích. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oblek. Při práci se doporučuje 
ochranná mast na pokožku. 
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BEZPEČNOSTNÍ  LIST  
                                                                                                  
 

COLPOLY 722 TA-TIX        Pryskyřice 

1. Identifikace látky nebo  přípravku a výrobce , dovozce nebo distributora 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku: COLPOLY 722 TA-TIX 

1.2.Použití látky nebo přípravku:COLPOLY  722 TA-TIX je pryskyřice určená k laminování 

1.3.Identifikace výrobce nebo dovozce: 

 Výrobce: COLOR d.d. Industrija sinteticnih smol, barv in lakov 

  Cesta komandanta Staneta 4, 1213 Medvode, Slovinsko 

 

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace 

           Toxikologické informační středisko - Klinika nemocí z povolání 

 Na bojišti 1, 128 08  Praha 2 

    telefon nepřetržitě 2/ 24 91 92 93 nebo 2/ 24 91 54 02 nebo 2/ 24 91 45 75 

 

 

 

2. Informace o složení přípravku 

Nenasycený polyester rozpuštěný ve  styrenu 

Škodlivé látky: Styren CAS - Nr. 100-42-5 

Obsah:   30-40 %  

Symboly: Xn 

R věty:  R 10, R 20, R 36/38    

  

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

 

 

3.1.Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona 356/2003 Sb. 

Xn   Zdraví škodlivý 

3.2.Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: 

R 10 - hořlavý 

R 20 – zdraví škodlivý při vdechování 

R 36/38 - dráždí oči a kůži 

Klasifikace: 

Klasifikace odpovídá EG-dokumentu  v aktuálním znění, dále je podložena firemními zkouškami a údaji z 

dostupné odborné literatury. 

  

4. Pokyny pro první pomoc 

Všeobecná doporučení: 

Příznaky nevolnosti mohou po několika hodinách ustoupit, přesto je nutná kontrola lékaře do 48 hodin od 

počátku příznaků. 

Při nadýchání: klid, čistý vzduch, přivolat lékařskou pomoc 

Při kontaktu s kůží: dobře omýt vodou a mýdlem 

Při zásahu očí: 15 min vyplachovat vodou, dopravit k  lékaři 

Při požití: vyvolat zvracení velkým množstvím vody, vyhledat lékařskou pomoc 

  

5. Opatření pro hasební zásah  

Vhodný hasiv: pěna, prášek, voda, sníh CO2 

Zvláštní nebezpečí způsobených expozicí: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, voda 

Speciální ochranné prostředky pro hasiče:Při hašení používejte odpovídající ochranný oblek, ochrannou obuv a 

ochranu dýchacích orgánů (ochranná maska s filtrem zachycujícím organické plyny a páry) 

Zahřáté obaly chlaďte proudem studené vody. 

 

 



 

 

                              

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 

Preventivní opatření na ochranu osob 

Oblečte ochranný oblek, ochranné rukavice, dýchací ochrannou masku. 

Nemanipulujte s otevřeným ohněm. Dobře větrejte. Nevdechujte výpary.  

Osoby nechráněné ochrannými pomůckami vyveďte z dosahu náhodného úniku. 

Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: 

Nevylévejte do kanalizace, půdy ani do vodních toků. 

Neznečisťujte povrchové ani spodní vody. 

Čistící metody: 

Při rozlití zasypte místo savým nehořlavým materiálem (písek, vermikulit ap.). Znečistěný materiál seberte do 

kovové nádoby a zajistěte likvidaci v souladu se zákonem (viz bod 13). 

  

 

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 

7.1.Zacházení: 

7.1.1.Skladujte v uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, na dobře větraném místě. 

7.1.2..Zajistěte na pracovišti dostatečnou výměnu vzduchu/ odsávání 

Zabraňte vzniku výparů a aerosolů. 

Pokyny pro ochranu před vznikem požáru a explozí: 

7.1.3.Vyvarujte se manipulace s otevřeným ohněm, chraňte před zdroji jiskření, výbojem statické elektřiny a 

přímým slunečním světlem. 

Nekuřte. 

Používejte přístroje a zařízení v nevýbušném provedení, nepoužívejte vysílačky ap. 

7.2.Skladování: 

7.2.1.Požadavky na sklad a obaly: 

Chladný větraný sklad. 

7.3.Specifické použití: 

Skladujte odděleně od urychlovačů a iniciátorů. 

Další podmínky pro skladování: 

Obaly udržujte pečlivě uzavřené. 

Chraňte před přímým slunečním světlem. 

Skladujte v chladnu. 

Skladovací třída: 

VbF třída: A II 

 

 

8.Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob  

8.1.Expoziční limity 

Související pokyny: Jako podklad byly použity platné zákony, předpisy a nařízení v době aktualizace tohoto 

bezpečnostního listu. 

8.2.Omezování expozice 

Neskladujte spolu s poživatinami a nápoji. 

Znečistěný a politý pracovní oděv ihned svlékněte. 

8.2.1.Po práci a před jídlem nebo kouřením omyjte ruce mýdlem. 

Zabraňte vniknutí do oka a znečistění pokožky. 

8.2.1.1.Ochrana dých. orgánů: Ventilace, pracovat pod mezní  koncentraci styrenu, ochr. maska s filtrem 

zachycujícím organické plyny a páry (styren). 

8.2.1.2.Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolávající styrenu. 

8.2.1.3..Ochrana očí: Ochranné brýle nebo celoobličejový štít. 

8.2.1.4.Ochrana kůže: Pevný uzavřený ochranný oděv a pevná obuv. 

  

 

9.Informace o fyzikálních  a chemický vlastnostech látky nebo přípravku 

9.1.Vzhled: kapalná látka 

      Barva: nažloutlá   

      Zápach:          nasládlý 

 

9.2.Důležité informace: 

    Hodnota  Jednotka  Metoda 

Bod vzplanutí:    31    °C  



 

 

                              

Meze výbušnosti- spodní  1,2   % obj. 

  - horní   8,9   % obj. 

Tlak par při 20°C:   6   hPa    

Hustota při 20°C:  1,14   g/ml   ISO 2811 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustná 

Obsah organic. rozpouštědel: 38   % 

Netěkavý podíl:   62   % 

 

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

10.1.podmínky ,kterým je třeba zamezit: 

Zahřátí, působení silných kyselin, solí kovů, peroxidů; tyto vlivy mohou způsobit: 

Polymeraci spojenou s vývojem tepla. 

Škodlivé rozkladné produkty, které mohou vznikat: 

Leptavé plyny a páry. 

 

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 

Akutní toxicita: 

LD/LC50 hodnoty: 

100-42-5 Styren: 

orálně LD 50  5000 mg/kg (krysa)  

inhalačně LC 50/4h 24 mg/l (krysa) 

 

Primární dráždění: 

Pokožka: Dráždí pokožku a sliznice. 

Oči: Dráždí. 

Senzibilizace: Senzibilizační účinky nejsou známy. 

Související toxikologická upozornění: 

Označení všeobecné nebezpečnosti v souladu s EG pravidly v posledním platném znění: 

zdraví škodlivý 

dráždivý 

 

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 

Chování v životním prostředí: 

Komponenta: styren 

Mobilita a bioakumulační potenciál 

BCF faktor pro styren: 13,5 

Ostatní údaje: 

Styren degraduje rychle v atmosféře. 

Biodegradace (test v uzavřené nádobě) po 20 dnech je 80%. 

Ekologické účinky: 

Toxicita pro vodní prostředí: 

100-42-5 styren 

LC50/48h  23 mg/l  (daphnia) 

LC50/96h  32 mg/l  (fathead minnow) 

Poznámka:  

Styren 

Akutní LC50  255 mg/l (Daphnia magna) 

Akutní LC50  10-100 mg/l (fish-range) 

 

Všeobecné údaje: 

Třída ohrožení vod 2 (samozařazení): ohrožující vodu 

Zabraňte vniknutí do spodních vod, povrchových vod a do kanalizace. 

Ohrožuje pitnou vodu již při uniknutí malého množství do půdy. 

 

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 

Doporučení: 

Nevhazujte do domovního odpadu. 

Zabraňte vniknutí do kanalizace. 

13.1.Způsob odstraňování látky nebo přípravku:Odpad produktu a obalu přenechat oprávněných firmám ve 

smyslu zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění. 



 

 

                              

 

14.Informace pro přepravu látky nebo přípravku 

 

Třída nebezpečnosti: 3 

Identifikační číslo: UN 1866 

Třída balení:  III 

Technické označení: Roztok pryskyřice, směs 

 

Pozemní doprava ADR/RID 

Třída:    3 Hořlavá kapalina    

Číslo/písmeno:      

Kemlerův kód:  30 

UN-číslo:  1866 

Štítek nebezpečnosti: 3 

Označení zboží: 1866 Roztok pryskyřice, směs 

 

Lodní doprava IMDG/GGVSee 

Třída:   3.3 

Strana:   3381   

UN-číslo:  1866 

Třída balení:  III 

EMS-číslo:  3-07 

MFAG:   310 

Znečišťovatel moře: ano   

Správné tech. označení: Roztok pryskyřice, směs 

 

Letecká doprava ICAO-TI a IATA-DGR 

Třída:   3        

UN-číslo:  1866 

Třída balení:  III 

Správné tech. označení: Roztok pryskyřice, směs 

 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku  

 

15.1.Klasifikace a označení látky nebo přípravku podle zákona č.356/2003 Sb.,ve znění pozdějších předpisů: 

 

Symbol nebezpečí:   

 

 Xn - zdraví škodlivý         

    

Označení nebezpečné složky na etiketě: 

Nebezpečné látky: Styren    CAS - 100-42-5 

 

 

R-věty: R10 Hořlavý. 

 R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 

 R36/38 Dráždí oči a kůži 

    

S-věty:  S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

  S23 Nevdechujte páry a aerosoly. 

 S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte   

 lékařskou pomoc. 

  S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 

             S 46     Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  

  S51 používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

 
Slepecké označení dle ČSN EN ISO 11683 

 

15.2.Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: nejsou 

15.3.Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: nejsou 



 

 

                              

  

 

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 

Uvedené údaje se vztahují na současný stav našich znalostí  a nepředstavují zabezpečení  vlastností. Odběratel 

našich výrobků musí na vlastní odpovědnost dbát příslušných zákonů a  nařízení. 

 

Seznam použitých R-věty: R10 Hořlavý. 

                              R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 

                              R36/38 Dráždí oči a kůži 

 

    

    
                                                                                                                                                                                       
Pokyny pro školení – viz.Zákoník práce § 132 a další 

Doporučená omezení :Produkt používat výhradně dle návodu a k účelu ,ke kterému je určen.  

 

Bezpečnostní list byl zpracován:KM PLUS spol. s r.o. 

                                                    Tyršova 86, 538 51 Chrast,Česká republika  

                                                    tel.+420 469 315 984  

 

Tyto údaje popisují výhradně požadavky na bezpečné zacházení s výrobkem/výrobky a opírají 

se  na   dnešní   stav   našich   znalostí.  Nepředstavují   žádné   závazné  vlastnosti  popsaného 

produktu/produktů   ve   smyslu   zákonných    předpisů  pro   poskytování  záruk. Specifikaci 

dodaného výrobku nutno vyčíst z jednotlivých technických výrobkových listů v tomto BEZPEČNOSTNÍM 

LISTU. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
 

CUROX  M – 300  Iniciátor  

 

 

1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce , dovozce nebo distributora 

 

7.2 Identifikace látky nebo přípravku:   

CUROX M -300 (iniciátor)    Methylethylketonperoxid (MEKP),kapalná směs, vysoce aktivní 

      Číslo CAS:                                                                                                                            

      Číslo ES (EINECS):                                                  

      Další  název látky:                     Methyl ethyl ketone peroxide(s) 

1.2.Použití látky nebo přípravku: 

      CUROX M -300 (iniciátor)    slouží k vytvrzení pryskyřice 

 

1.3. Identifikace výrobce nebo dovozce:   Peroxid-Chemie GmbH & Co.KG 

      Jméno nebo obchodní jméno:    Dr.Gustav Adolph Str. 3., 82049 Pullach, Německo 

      Místo podnikání nebo sídlo: 

      Identifikační číslo: 

      Telefon:                                      0049/8974422-0 

      Telex: 

      Fax:                                            0049/8974422-203 

 

1.4.Telefonní číslo pro mimořádné situace 

      Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 09 

      Praha 2, tel. (24 hodin/den) - 0042/224919293, 0042/224915402, 0042/224914575: 

 

 

2.  Informace o složení  přípravku 

 

      Chemická charakteristika výrobku:               organický peroxid 

      Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a 

      látky se stanovenými nejvyššími přípustnými 

      koncentracemi v pracovním ovzduší 

      Chemický název:  

      Methylethylketonperoxid(y)                         C, R 34 Xn, R 22cca. 35% 

                                                                          CAS č.: 1338-23-4    EINECS č.: 215-661-2 

                                                                                           

      4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon (Diacetonalkohol) 

                                                                            Xi, R 36 10-20% 

                                                                            CAS č.: 123-42-2      EINECS č.: 204-626-7 

 

 

 

       Di-iso-butylftalát                                          N, R 50/53  40-50% 

                                                                          CAS č.: 84-69-5        EINECS č.: 201-553-2 

 

       Methylethylketon (Butanon)                        Xi, R 36, R 66, R 67   5% 

                                                                          CAS č.: 78-93-3        EINECS č.: 201-159-0 

 

       Peroxid vodíku                                            C, R 34   5% 

                                                                          CAS č.: 7722-84-1     EINECS č.: 231-765-0 

       

       Výstražný symbol nebezpečnosti:   O (oxidující), C (žíravý) 

 

        

R-věta:    

R 7 Může způsobit požár  

R 22  Zdraví škodlivý při požití 



 

 

                              

R 34 Způsobuje  poleptání 

S-věta: 

1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 3/7 Uchovejte obal těsně uzavřený na chladném místě  

 S 14 Uchovávejte odděleně od silných kyselin, zásad, solí těžkých kovů a redukujících substancí 

 S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

 S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít  

 S 45  V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,  

                           ukažte  toto označení) 

 S 50  Nesměšujte s urychlovači nebo aktivátory 

 

 

3.     Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

        Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný podle zákona 356/2003 Sb. 

 

3.1   Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:    

        Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání 

3.2   Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:    

        Produkt může způsobit požár 

3.3   Možné nesprávné použití látky/přípravku: 

3.4   Další údaje:    

 

  

4.      Pokyny pro první pomoc 

 

Všeobecné pokyny:   Kontaminovaný oblek okamžitě svléci 

Při nadýchání:   Dopravit zasaženého na čerstvý vzduch. Přitom dbát na vlastní 

        ochranu. Neodkladně přivolat lékaře 

Při styku s kůží:    Omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Neodkladně 

        přivolat lékaře 

Při zasažení očí:   Ihned při otevřeném očním víčku  vypláchnout důkladně vodou.  

        Neodkladně přivolat lékaře 

Při požití:    Ústa vypláchnout důkladně vodou. Vypít hodně vody. Nevyvolávat zvracení. 

        Neodkladně přivolat lékaře 

 

 

 

5.      Opatření pro hasební zásah     

 

Vhodná hasiva:   Vodní mlha, pěna, suché hasicí prostředky (při malých požárech) 

Nevhodná hasiva:   Prudký proud vody 

Zvláštní nebezpečí:   Při hoření a rozkladu mohou vznikat dráždivé, žíravé, zápalné, 

         zdraví škodlivé/toxické plyny a páry 

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   V případě požáru nedýchat zplodiny 

         hoření. Použijte ochranný oblek s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním 

         prostředí 

Další údaje:   Hasit z bezpečné vzdálenosti. Ohrožené zásobníky nebo nádrže chladit 

         vodou. Zabránit vniknutí kontaminované hasicí vody do kanalizace. 

 

 

6.      Opatření v případě náhodného úniku látky  nebo přípravku 

 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:   Zamezit kontaktu s produktem. Nevdechovat 

        páry. Používat ochranné brýle nebo obličejovou ochranu, vhodný ochranný oblek, 

        ochranné rukavice ( např. z butylkaučuku) a vhodnou dýchací ochranu (filtr A). 

        Dbát na dobré větrání a odvětrání.  

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:   Proveďte taková opatření, 

        která zamezí vniknutí produktu do kanalizace, půdy a okolí. 

 Doporučené metody čištění a zneškodnění:  Pokud je to možné, zachytit opatrně 

        mechanicky (např. čistou  lopatkou z PE materiálu). Zabránit tření. 



 

 

                              

        Alternativně nebo zcela absorbovat savým inertním materiálem (např. vermikulit, 

        čistý písek) 

Další údaje:   Chránit před iniciátory vznětu. Nekouřit. Ke zbytkům produktu nikdy 

        nepřidávat jiné látky nebo odpady! Zbytky produktu uložit na bezpečném místě 

        a neodkladně řádně zneškodnit. 

 

 

7.       Pokyny pro zacházení a s látkou nebo přípravkem  skladování látky nebo přípravku  

 

7.1   Zacházení:   Uchovávejte  v dobře uzavřeném originálním balení při teplotě  

        pod 30° C.  Skladovat v suchu. Chraňte před iniciátory vznětu (např. sluneční záření).  

        Dbát na dobré větrání. Uchovávejte odděleně od ostatních nebezpečných a neslučitelných 

        látek. Zabraňte vniknutí nečistot (např. rez, prach, popel). Nebezpečí rozkladu! 

        Zabránit kontaktu s pokožkou, očima, oblečením. Po ukončení práce a před 

        přestávkami umýt ruce. Doporučuje se preventivní ochrana pokožky. Dbejte na dobré 

        větrání a odvětrání pracoviště. Výpary z produktu na místě vzniku odsávat. Zabraňte 

        tvoření aerosolu. Páry/aerosoly z produktu nevdechovat. Používejte vhodnou 

        dýchací ochranu. Zbytky produktu nikdy nevracet zpět do zásobníku nebo orig.obalů. 

        Nebezpečí rozkladu! 

 

 

7.2   Skladování   Při řádném skladování v originálním balení nehrozí nebezpečí  

        exploze. Produkt je zápalná kapalina a prudce hoří. Možné tvoření zápalné/výbušné 

        směsi par se vzduchem. Chránit před iniciátory vznětu – nekouřit. Proveďte opatření  

        proti výbojům statické elektřiny. V případě rozkladu produktu bez vznícení hrozí  

        exploze směsi vznikajících zplodin se vzduchem. 

 

 

8.     Omezování  expozice látkou nebo přípravkem  a ochrana osob 

 

8.1 Expoziční limity :  Dobré větrání a odvětrání pracoviště. 

8.2 Omezování expozice: (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): 

       NPK-P (mezní) (mg/m3):                                        

       - Methylethylketonperoxid :                                                        0,2 ppm (1,5 mg/m3 )  

         TLV (USA), STEL (literární pramen, duben 1998)                                            

       - 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon (Diacetonalkohol):              50 ppm (240 mg/m3) 

         TRGS 900 (listopad 1998) 

       - Methylethylketon  (Butanon):                                                200 ppm(600 mg/m3) 

          TRGS 900 (listopad 1998), H = kožní resorpce, Y = při dodržení NPK hodnot 

          nehrozí nebezpečí poškození plodnosti, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

          TRGS 903 (září 1999), BAT-hodnota: 5 mg/l (moč) 

          TRGS 905 (listopad 1999), TRGS 906 č.38 (září 1998) 

       - Peroxid vodíku:                                                                          1 ppm (1,4 mg/m3 ) 

         TRGS 900 (listopad 1999) 

         TRGS 905 (březen 2000), TRGS 906 č.63 (prosinec 1999) 

         (Upozornění na věstník BG-Merkblatt M001) 

                                 

8.2.1.   Osobní ochranné prostředky: Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření       

            Během pracovní činnosti nejíst, nepít, nekouřit 

8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů:   Použijte vhodnou dýchací ochranu (filtr A) 

8.2.1.2. Ochrana rukou:    Ochranné rukavice (např. z butylkaučuku) 

8.2.1.3.Ochrana očí:  Ochranné brýle nebo obličejový štít 

8.2.1.4.Ochrana kůže:   Vhodné ochranné oblečení 

 

 

9.    Informace o  fyzikálních a chemický vlastnostech látky nebo přípravku 

 

 9.1.     Skupenství (při 20° C):                               kapalné 

            Barva:                                                          bezbarvá 

             Zápach (vůně):                                            pronikavý, ketonový     



 

 

                              

9.2.důležité informace 

       Hodnota pH (při 0° C a koncentraci v %): údaj není k dispozici  

       Teplota (rozmezí teplot) tání (° C):            kapalný až pod -25° C 

       Teplota (rozmezí teplot) varu (° C):           nepoužitelný údaj (rozklad) 

       Bod vzplatnutí (° C):                                  ca. 59° C (ISO 3679/80, SETAFLASH) 

       Hořlavost:                                         

       Samozápalnost (pyroforické vlastnosti):    údaj není k dispozici 

       Meze výbušnosti:  horní mez (% obj.):      údaj není k dispozici 

                                   dolní mez (% obj.):         údaj není k dispozici 

       Oxidační vlastnosti: 

       Tenze par (při ° C):                                     údaj není k dispozici 

       Hustota (při  ° C):                                       ca. 1.05 g/cm3 při 20° C 

       Rozpustnost (při ° C): 

       - ve vodě                                                     nemísitelný s vodou, mísitelný se ftalátem 

       - v tucích 

       (včetně specifikace oleje): 

       Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:    údaj není k dispozici 

       Další údaje např.:  viskozita - ca 18 mPas při 20° C 

                                     index lomu - ca 1.442 při 20° C 

 

 

10.     Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

 

10.1   Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:   Zabránit vniknutí nečistot a dodržení  

          přepravních a skladovacích podmínek  

10.2   Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Chránit před iniciátory vznětu. Při teplotách  

          od ca. 60° C možný autokatalytický rozklad 

10.3   Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   Urychlovače, silné kyseliny a  

          zásady, sole těžkých kovů a redukční látky. Nečistoty jako např. rez, prach a popel. 

          Hořlavé látky. 

10.4   Nebezpečné rozkladné produkty:   Při hoření a rozkladu vznikají dráždivé, žíravé, 

          zápalné, zdraví škodlivé/jedovaté plyny a páry 

10.5   Další údaje:   Termický rozklad: SADT (UN-Test H.4):ca. 60° C  

 

    

11.     Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku  

 

     Akutní toxicita 

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):  

  1017 mg/kg, krysa, (MEKP 40% v  

484  mg/kg, krysa (MEKP 60% v  

      - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):  

    

- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1/4 hod.): (krysa, 4h,aerosol): 

  17 (13-22)mg/l (MEKP 40% v  

  33 (26-41)mg/l (MEKP 40% v  

  50 (40-63)mg/l (MEKP 33% v  

      - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/4 hod.):   

      Subchronická - chronická toxicita: 

 

      Senzibilizace:  V odborné literatuře jsou uvedeny některé případy senzibilizace 

      u člověka. GPMT: žádná senzibilizace (MEKP 40% v Dimethylftalátu/Diacetonalkoholu)      

      Dráždivost:  Silně dráždivý až leptavý účinek na pokožku a oči 

      Karcinogenita:     

      Mutagenita:  AMES-Test: 

      Není mutagení v TA 98, 100, 1535, 1537, +/- krysa a křeček S9 

      Není mutagení v TA 98, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 33% v Dimethylftalátu) 

      Není mutagení v TA 98, 100, 1535, 1537, 1538, +/- S9 (MEKP 35% v Di-iso-butylftalátu) 

      Slabě mutagení v TA 102, +/-, krysa S 9  

      Genmutační test in vitro (Mouse Lymphoma Cells, -S9): Mutagení u cytotoxických 



 

 

                              

                                                                                                 koncentrací 

      Klastogení (+/- krysa S9, in vitro chromosoní aberace, CHO-buňky) 

      Není klastogení (in vivo Mikronukleus test, myš) 

      Slabě genotoxický (+/- krysa S9, in vivo Sister Chromated Exchange, CHO-buňky) 

      Toxicita pro reprodukci: 

      Zkušenosti z působení na člověka: 

      Provedení zkoušek na zvířatech: 

       

12.     Ekologické informace o látce nebo přípravku 

 

      Akutní toxicita pro vodní organismy:  Methylethylketonperoxid 33% v Dimethylftalátu 

       - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   44,2 mg/l (P.reticulata) 

       - EC50, 48 hod.,dafnie (mg.l-1):  48 mg/l (aktivovaný kal) 

       - IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): 

      Rozložitelnost:   Lehce biologicky rozložitelný (Closed Bottle Test, OECD 301 D) 

      Toxicita pro ostatní prostředí:   Di-iso-butylftalát je vysoce jedovatý pro vodní organismy 

      a může způsobit dlouhodobé škody ve vodním prostředí (N, R 50/53). Zabraňte úniku 

      do životního prostředí. Ekotoxikologické údaje k uvedeným komponentům je možno 

      vyžádat přímo u výrobce. 

      Další údaje: 

      CHSK: 

      BSK5: 

      Další údaje:   Produkt je zařazen jako látka ohrožující vodní zdroje ve smyslu něm. 

      předpisu WGK do tř.2 (předběžné vlastní zařazení podle komponentů). Jednotlivé 

      komponenty takto: 

      Di-iso-butylftalát                           WGK tř.2 

      Methylethylketon                           WGK tř.1 

      Methylethylketonperoxid               WGK tř.1 (jako přípravek Dimethylftalátu) 

      Diacetonalkohol                             WGK tř.1 

      Peroxid vodíku                               WGK tř.1 

     (Podle WGK, přílohy 2, VwVwS ze 17.5.1999)  

       

13 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 

  

13.1.Způsob odstraňování látky nebo přípravku:Odpad produktu a obalu přenechat oprávněných firmám ve 

smyslu zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění. 

 

 

 

14.      Informace pro přepravu látky nebo přípravku 

 

       Pozemní přeprava 

       ADR/RID:                                     Třída:  5.2                           Číslo/písmeno: 5b 

       Výstražná tabule:                                                                      Číslo UN: 3105 

       Poznámka: 

       Pojmenování látky:  Organický peroxid, typ D, kapalina, Methylethylketonperoxid  

                                        Organic peroxide, type D, liquid  (contains:                                         

                                        Methyl ethyl ketone peroxide(s)) 

 

 

       Vnitrozemská vodní přeprava 

       ADN/ADNR:                                Třída:                                  Číslo/písmeno:  

                                                                                                         Číslo UN:   

       Jako pozemní přeprava 

 

 

       Námořní přeprava 

       IMDG Code 

       MFAG: 735                                  Třída: 5.2                             Číslo UN: 3105 

       Strana: 5225                                  číslo.EMS: 5.2-O1              Typ obalu:  II 



 

 

                              

                                                                                                         (Packaging group) 

       Látky znečišťující moře: 

       Pojmenování látky: Organický peroxid, typ D, kapalina, Methylethylketonperoxid 

                                       Organic peroxide, type D, liquid (contains:  

                                       Methyl ethyl ketone peroxide(s)) 

 

 

      Letecká přeprava 

      ICAO/IATA:                                 Třída: 5.2                             Číslo UN: 3105 

                                                                                                         Typ obalu: II 

                                                                                                         (Packaging group) 

     Pojmenování látky: Organický peroxid, typ D, kapalina, Methylethylketonperoxid  

                                     Organic peroxide, type D, liquid (contains: 

                                     Methyl ethyl ketone peroxide(s)) 

       

 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku  

 

15.1.Klasifikace a označení látky nebo přípravku podle zákona č.356/2003 Sb.,ve znění pozdějších předpisů: 

 

Symbol nebezpečí:   

 

  O oxidující 

  C  žíravý 

    

Označení nebezpečné složky na etiketě: 

Nebezpečné látky :     

        Methylethylketonperoxid 

        CAS č.: 1338-23-4    EINECS č.: 215-661-2 

        4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon (Diacetonalkohol) 

        CAS č.: 123-42-2      EINECS č.: 204-626-7 

        Di-iso-butylftalát                                           

        CAS č.: 84-69-5        EINECS č.: 201-553-2   

        Methylethylketon (Butanon)                         

        CAS č.: 78-93-3        EINECS č.: 201-159-0 

        Peroxid vodíku                                             

        CAS č.: 7722-84-1     EINECS č.: 231-765-0    

   

     R-věta:     R 7 - Může způsobit požár,   

                      R 22 - Zdraví škodlivý při požití,   

                      R 34 – Způsobuje  poleptání 

    

       S-věta:  S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

                     S 3/7 - Uchovejte obal těsně uzavřený na chladném místě,  

                     S 14 – Uchovávejte odděleně od silných kyselin, zásad, solí těžkých kovů a   

                      redukujících substancí, 

                     S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

                     lékařskou pomoc, 

                     S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné   

                     rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít,  

                     S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 

                     pomoc (je-li možno, ukažte toto označení),  

                    S 50 - Nesměšujte s urychlovači nebo aktivátory. 

 

Slepecké označení dle ČSN EN ISO 11683 

Výrobek musí být opatřen dětským uzávěrem 

 

15.2.Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: nejsou 

15.3.Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: nejsou 



 

 

                              

  

  

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 

Uvedené údaje se vztahují na současný stav našich znalostí  a nepředstavují zabezpečení  vlastností. Odběratel 

našich výrobků musí na vlastní odpovědnost dbát příslušných zákonů a  nařízení. 

 

Seznam použitých R-věty: :      

                      R 7 - Může způsobit požár,   

                      R 22 - Zdraví škodlivý při požití,   

                      R 34 – Způsobuje  poleptání 

 

    

    
                                                                                                                                                                                       
Pokyny pro školení – viz. Zákoník práce § 132 a další 

Doporučená omezení: Produkt používat výhradně dle návodu a k účelu ,ke kterému je určen.  

 

Bezpečnostní list byl zpracován:KM PLUS spol. s r.o. 

                                                    Tyršova 86, 538 51 Chrast,Česká republika  

                                                    tel.+420 469 315 984  

 

Tyto údaje popisují výhradně požadavky na bezpečné zacházení s výrobkem/výrobky a opírají 

se  na   dnešní   stav   našich   znalostí.  Nepředstavují   žádné   závazné  vlastnosti  popsaného 

produktu/produktů   ve   smyslu   zákonných    předpisů  pro   poskytování  záruk. Specifikaci 

dodaného výrobku nutno vyčíst z jednotlivých technických výrobkových listů v tomto BEZPEČNOSTNÍM 

LISTU. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                           


