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BEZPEČNOSTNÝ LIST 
HASIACI PRÁŠOK FUREX ABC STANDARD  
podľa vyhlášky ministra zdravotníctva z 13. novembra 2007 

 
Dátum vydania / dátum revízie: 26.05.2008/ 16.02.2009 

 
1. Identifikácia preparátu a výrobca: 

1.1. Identifikácia preparátu: Furex ABC Standard 
1.2. Použitie výrobku: prášok na hasiace prístroje 
1.3. Výrobca / Distribútor: 
CALDIC Deutschland GmbH & Co. KG  
Am Karlshof 10 
40231 Düsseldorf - Nemecko                                                                       tel.: + 49 (0) 211/7346-0 
Informácie: kancelária pre ochranu prostredia a bezpečnosť 
Núdzové číslo: tel. + 49 211 7346-233 v úradných hodinách 
 

2. Identifikácia rizík 
Nebola zistená žiadna riziká pre zdravie 
Špecifikátor riziká: 22 - nevdychujte prach 

3. Zloženie a informácie o komponentoch 
Chemická charakteristika: hasiaci prostriedok 
Popis: zmes týchto látok a neškodných dodatkov 
Názov komponentu Monoatomový fosforečnán Síran amonný       
č. CAS 7722-76-1     7783-20-2      
č. EINECS 231-764-5             231-984-1            
obsah      21,5 % +/- 1,5 % 70 % +/- 3,0 % 

 

4. Opatrenia prvej pomoci 
Pri nadýchaní: zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu; v prípade nutnosti konzultovať s lekárom 
Styk s pokožkou: opláchnuť veľkým množstvo vody s mydlom. Výrobok nepôsobí na kožu. 
Zasiahnutí očí: vymývať čistou vodou minimálne 10 minút pri otvorených očiach 
Požitie: opláchnuť ústa vodou a vypiť veľké množstvo vody. Nevyvolávať zvracanie. V prípade 
problémov vyhľadať lekársku pomoc a liečiť podľa prejavov. 

5. Protipožiarne opatrenia 
Bez zvláštnych požiadaviek, pretože výrobok je hasiacim prostriedkom. Použiť hasiace prostriedky 
vhodné pre životné prostredie. 

6. Opatrenia pri náhodnom úniku do prostredia 
Očistiť povrch, ktorý bol znečistený a vsypať prostriedok do náhradného obalu za účelom ďalšieho 
skladovania. Odporúča sa vysávanie na zníženie prašnosti. 
      7. Zaobchádzanie a skladovanie prípravku 
Zaobchádzanie: prášok skladovať v tesne uzatvorených nádobách. Aplikovať vhodné metódy 
obmedzujúce prašnosť a miestnej odvodné ventiláciu za účelom predchádzania vlastné expozícii. 
Informácie na zabezpečenie pred výbuchom a požiarom: bez zvláštnych požiadaviek 
Skladovanie: skladovať v tesne uzatvorených nádobách na chladnom a suchom mieste 
Informácie o uskladnení v spoločnej miestnosti: bez pokynov 
                             

8. Kontrola expozície a ochrana osôb 
Obmedzenie kontaktov pri práci s prostriedkom: 
Produkt neobsahuje žiadne látky, ktorých kritická hladina musí byť monitorovaná na pracovisku. 
Ochrana osôb: Nevdychujte prach. V prípade nedostatočnej ventilácie používať vhodnú proti prašnú 
ochranu (napr. Plynová maska alebo proti prašná), za účelom redukcie priameho kontaktu s prachom. 
Používať kombinézy, rukavice a ochranu očí, obvyklé hygienické prostriedky sú odporúčané pri 
každom použití chemických prostriedkov. 



 2

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Skupenstvo: tuhé teleso, drobný, umelo zafarbený (biely) prášok 
Zápach: bez zápachu 
Hustota: násypná hustota 87 +/- 5 g / 100 ml, 
Horľavosť: nehorľavý, nevýbušný 
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný 

10. Stabilita a reaktivita 
Reaguje s alkáliami a čpavkom. Spôsobuje hrdzaveniu medi a mosadze. Vlhký a stvrdnutý prášok 
nemožno použiť na hasenie požiaru. 

11. Toxikologické informácie 
Kontakt s kožou: nespôsobuje dráždivosť 
Citlivosť: nie je zistená 
Zasiahnutie očí: prach môže spôsobiť podráždenie 
Pri aplikácii v súlade so špecifikáciou nemá škodlivé účinky na organizmy - podľa skúsenosti a 
informáciu výrobcu. 

12. Ekologické informácie 
Všeobecné poznámky: Bezpečnostná trieda pre vodu - trieda I. (vlastné hodnotenie) látka v malej 
miere nebezpečná pre vodné organizmy 

13. Nakladanie s odpadmi 
Neodstraňovať spoločne s komunálnym odpadom a odpadovou vodou. Prebytok prostriedku a 
znečistené obaly odstraňovať v súlade s právnymi predpismi miestnych a štátnych orgánov. 
Neodstraňovať spoločne s alkáliami. 

14. Informácie o doprave 
Prostriedok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre prepravu. Bez zvláštnych pokynov. 
Morské znečistenie: bez 

15. Informácie o právnych predpisoch 
Zákon z 9. januára 2009 "O zmene zákona o chemických látkach a preparátoch a ostatných zákonoch" 
(Zz č. 20 čiastka 106). 
  Výrobok nie je klasifikovaný podľa výpočtovej metódy "Sprievodca všeobecnej klasifikácie EC" 
uvedené v poslednom vydaní. 
 

16. Ostatné informácie 
Informácie obsiahnuté v tomto liste sú poskytované na základe súčasného stavu poznatkov príslušných 
štátnych orgánov. Môžu byť odporúčaním o bezpečnosti a ochrany zdravia, ale nie sú zárukou pre 
pôsobenie prostriedku. Výrobok nesmie byť používaný inak, než na účel určený výrobcom (hasiaci 
prostriedok) bez predchádzajúceho kontaktu s nim. Užívateľ zodpovedá za pôsobenie v súlade s 
požiadavkami príslušných právnych orgánov. 
 
 
Podľa Listu údajov o bezpečnosti výrobku vyhotoveného výrobcom 
podľa nariadenia 1907/2006 ES. 


