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Dátum	  vydania: 1.1.2015
Dátum	  revízie: 1.1.2015

ODDIEL	  1: Identifikácia	  látky/zmesi	  a	  spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor	  produktu

názov	  produktu: OPTIMAL	  Silikónová	  omietka	  SiHO,	  SiRO

1.2. Relevantné	  identifikované	  použitia	  látky	  alebo	  zmesi	  a	  použitia,	  ktoré	  sa	  neodporúčajú
použitie: fasádna	  dekoratívna	  omietka

1.3. Podrobnosti	  o	  dodávateľovi	  karty	  bezpečnostných	  údajov
výrobca: 3U	  s.r.o.

Ružová	  dolina	  25
821	  09	  Bratislava
Slovensko
Tel./Fax:	  02/65956863
info@esmal.sk

1.4. Núdzové	  telefónne	  číslo
toxikologické	  informačné	  centrum tel.:	  02/5474	  4605

ODDIEL	  2: Identifikácia	  nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia	  látky	  alebo	  zmesi
zmes	  nie	  je	  klasifikovaná	  	  ako	  nebezpečná	  podľa	  smernice	  1999/45/ES

2.2. Prvky	  označovania

2.3. Iná	  nebezpečnosť

ODDIEL	  3: Zloženie/informácie	  o	  zložkách

3.1. Látky

3.2. Zmesi
výrobok	  je	  zmesou	  anorganických	  plnív,	  pigmentov,	  polymérneho	  spojiva	  a	  silikónovej	  zložky

ODDIEL	  4: Opatrenia	  prvej	  pomoci

4.1. Opis	  opatrení	  prvej	  pomoci
Vdýchnutie: nie	  je	  aktuálne
Styk	  s	  pokožkou: postihnuté	  miesto	  umyť	  mydlom	  a	  vodou	  
Zasiahnutie	  očí: výplach	  otvoreného	  oka	  tečúcou	  vodou	  počas	  niekoškých	  minút
Požitie: konzultovať	  s	  lekárom	  prípadne	  vyhľadať	  lekársku	  pomoc

4.2. Najdôležitejšie	  príznaky	  a	  účinky,	  akútne	  aj	  oneskorené
nie	  sú	  známe

vyhovuje	  nariadeniu	  komisie	  (EÚ)	  č.	  453/2010,	  ktorým	  sa	  dopĺňa	  nariadenie	  (ES)	  č.	  1907/2006
KARTA	  BEZPEČNOSTNÝCH	  ÚDAJOV
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4.3. Údaj	  o	  akejkoľvek	  potrebe	  okamžitej	  lekárskej	  starostlivosti	  a	  osobitného	  ošetrenia
nie	  je	  aktuálne

ODDIEL	  5: Protipožiarne	  opatrenia

5.1. Hasiace	  prostriedky
neaktuálne

5.2. Osobitné	  ohrozenia	  vyplývajúce	  z	  látky	  alebo	  zo	  zmesi
neaktuálne

5.3. Rady	  pre	  požiarnikov
neaktuálne

ODDIEL	  6: Opatrenia	  pri	  náhodnom	  uvoľnení

6.1. Osobné	  bezpečnostné	  opatrenia,	  ochranné	  prostriedky	  a	  núdzové	  postupy
nie	  sú	  potrebné	  zvlášne	  ochranné	  prostriedky	  ani	  opatrenia	  na	  ochranu	  osôb

6.2. Bezpečnostné	  opatrenia	  pre	  životné	  prostredie
vzhľadom	  na	  ekologický	  charakter	  výrobku	  nie	  sú	  potrebné	  špecifické	  opatrenia

6.3. Metódy	  a	  materiál	  na	  zabránenie	  šíreniu	  a	  čistenie
rozliatu	  omietku	  nechajte	  vytvrdnúť	  na	  vzduchu	  a	  odstránte	  špachtľou
znečistený	  povrch	  umyť	  vodou	  

ODDIEL	  7: Zaobchádzanie	  a	  skladovanie

7.1. Bezpečnostné	  opatrenia	  na	  bezpečné	  zaobchádzanie
7.1.1. pri	  manipulácii	  nie	  sú	  potrebné	  žiadne	  špecialne	  opatrenia
7.1.2. po	  práci	  ruky	  umyť	  mydlom	  a	  vodou

7.2. Podmienky	  na	  bezpečné	  skladovanie	  vrátane	  akejkoľvek	  nekompatibility
skladovať	  v	  uzavretom	  balení	  pri	  teplote	  +5°C	  	  až	  +25°C
vhodné	  materialy	  na	  obaly	  sú	  plasty

7.3. Špecifické	  konečné	  použitie(-‐ia)
nie	  sú	  k	  dispozícii

ODDIEL	  8: Kontroly	  expozície/osobná	  ochrana

8.1. Kontrolné	  parametre
neobsahuje	  žiadne	  zložky	  s	  limitovanými	  hodnotami	  vyžadujúce	  monitorovanie	  

8.2. Kontroly	  expozície
odporúčané	  ochranné	  pomôcky pracovný	  odev
ochrana	  dýchacích	  ciest nie	  je	  potrebná

ochrana	  rúk nie	  je	  potrebná
ochrana	  očí nie	  je	  potrebná

ODDIEL	  9: Fyzikálne	  a	  chemické	  vlastnosti

9.1. Informácie	  o	  základných	  fyzikálnych	  a	  chemických	  vlastnostiach
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základné	  charakteristiky:
farba biela	  
zápach charakteristický
pH 7,5	  -‐	  8,5
horľavosť nehorľavá
hustota 1800 kg/m3 DIN	  53	  217/3
rozpustnosť dokonale	  miešateľné	  s	  vodou

9.2. Iné	  informácie

špecifické	  charakteristiky
obsah	  sušiny 65	  -‐	  75 hm	  %
prídržnosť	  k	  podkladu	   1,5 mPa

ODDIEL	  10: Stabilita	  a	  reaktivita

stabilita	  látky stabilná	  pri	  dodržaní	  podmienok	  skladovania
nebezpečné	  reakcie nie	  sú	  známe
nebezpečné	  produkty	  rozkladu nie	  sú	  známe

ODDIEL	  11: Toxikologické	  informácie

11.1. Informácie	  o	  toxikologických	  účinkoch
akútna	  toxicita netoxická
dráždivosť bez	  dráždivých	  účinkov
senzibilizácia nezistená
poleptanie/žieravosť nie	  je	  aktuálne

ODDIEL	  12: Ekologické	  informácie

12.1. Toxicita
nie	  je	  toxická

12.2. Perzistencia	  a	  degradovateľnosť
zmes	  je	  v	  prírode	  dobre	  biologicky	  a	  mechanicky	  odbúrateľná	  
plnivá	  môžu	  sedimentovať	  v	  čističkách	  odpadových	  vôd

12.3. Bioakumulačný	  potenciál
nie	  je	  aktuálne

12.4. Mobilita	  v	  pôde

nie	  je	  aktuálne

12.5. Výsledky	  posúdenia	  PBT	  a	  vPvB

12.6. Iné	  nepriaznivé	  účinky

ODDIEL	  13: Opatrenia	  pri	  zneškodňovaní

13.1. Metódy	  spracovania	  odpadu
zvyšky	  nechajte	  vytvrdnúť	  na	  vzduchu	  následne	  možno	  odpad	  zneškodniť	  ako	  
komunálny	  alebo	  stavebný	  odpad
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zabránte	  vniknutiu	  do	  kanalizácie	  vo	  väčšom	  množstve
odporúča	  sa	  recyklácia	  plastových	  obalov	  

ODDIEL	  14: Informácie	  o	  doprave

produkt	  nie	  je	  nebezpečný	  podľa	  predpisov	  pre	  dopravnú	  klasifikáciu
podľa	  každého	  zo	  vzorových	  predpisou	  OSN	  (ADR/RID,	  IMDG,	  ICAO)

ODDIEL	  15: Regulačné	  informácie

15.1. Nariadenia/právne	  predpisy	  špecifické	  pre	  látku	  alebo	  zmes	  v	  oblasti	  
bezpečnosti,	  zdravia	  a	  životného	  prostredia
nie	  sú	  aktuálne

15.2. Hodnotenie	  chemickej	  bezpečnosti
vzhľadom	  chcarakter	  a	  povahu	  zmesi	  hodnotenie	  chemickej	  bezpečnosti
nie	  je	  potrebné	  a	  nebolo	  vykonané	  

ODDIEL	  16: Iné	  informácie

uvedenú	  údaje	  sa	  opierajú	  o	  súčasný	  stav	  našich	  poznatkov,	  boli	  spracované	  podľa
podkladov	  od	  dodávateľov	  výrobcov	  jednotlivých	  surovín
informácie	  nepredstavujú	  zaručenévlastnosti	  výrobku	  a	  nezakladujú	  žiadny	  zmluvný	  právny	  
vzťah

Vypracoval: 3U	  s.r.o.


