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BEZPEČNOSTNÍ LIST

1 - IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Identifikace látky nebo přípravku:

Jméno: GAGEKOTE 1 
Identifikace společnosti nebo podniku:

Název spoleènosti: VISHAY MEASUREMENTS GROUP GMBH
Adresa: Tatschenweg,   74078 Heilbronn, GERMANY
Telefon: +49 (0) 7131 39099-0   Fax: +49 (0) 7131 39099-229
Email : mm.de@vishaypg.com

Telefonní číslo pro naléhavé situace:(00-1) 703-527-3887.

Spoleènost/Organizace: CHEMTREC.

2 - IDENTIFIKACE RIZIK
Tento výrobek je klasifikován: Vysoce hoølavá kapalina.
Možné nebezpeèí vážných škodlivých úèinkù v pøípadì opakované nebo delší expozice a vdechování.
Možné nebezpeèí podráždìní kùže.
Látka  poškozující reprodukèní schopnost  skupiny 3.
Možnost škodlivých úèinkù s pøíznaky lehké otravy pøi vdechování a  kontaktu s kùží.
Možné nebezpeèí poškození plodu v tìle matky.
Pozor na nadechnutí, k nìmuž mùže dojít s ohledem na vizkozitu pøípravku.

Klasifikace přípravku:

Zdraví škodlivý Vysoce hoølavý

R 38 Dráždí kùži.
R 20/21 Zdraví škodlivý pøi vdechování a pøi styku s kùží.
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpeèí vážného poškození zdraví pøi dlouhodobé expozici vdechováním.
R 11 Vysoce hoølavý.
R 63 Možné nebezpeèí poškození plodu v tìle matky.
R 65 Zdraví škodlivý: pøi požití mùže vyvolat poškození plic.

Pouze k profesionálnímu požití.

3 - SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
Znení vet o rizicích zmínených v odstavci 3: viz bod è. 16.

Nebezpečné látky jako takové.

(složky  pøítomné v takové koncentraci že propùjèují pøípravku stejné toxikologické vlastnosti jako by mìly ve 100% èistém stavu)
INDEX CAS ES Jméno Symb. R: %
601-021-00-3 108-88-3 203-625-9 TOLUENE  Xn  F 11  38  48/20 25 <= x % < 50

63.G3  65  67
Note(s): 4 

601-022-00-9 1330-20-7 215-535-7 XYLENE  Xn 10  38  20/21 10 <= x % < 25
Note(s): C 

Ostatní látky představující nebezpečí:

Do této kategorie nepatøí žádná známá látka.
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Složky obsažené v koncentraci pod mezní hodnotou nebezpečí.

Do této kategorie nepatøí žádná známá látka.
Ostatní látky s mezními hodnotami pracovní expozice.

INDEX CAS ES Jméno Symb. R: %
1317-65-3 215-279-6 CALCAIRE 10 <= x % < 25
14807-96-6 238-877-9 TALC 10 <= x % < 25

4 - POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Pokud symptomy pøetrvávají nebo v pøípadì pochybností vždy pøivolejte lékaøe.
ZABRAÒTE požití nepovolanou osobou.

V případě nadýchání:

Pøi nadýchání velkého množství pøemístìte postiženého na èerstvý vzduch a udržujte v klidu a teple.
Pøi zástavì dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umìlé dýchání z úst do úst a pøivolejte lékaøe.
Postiženému nepodávejte jídlo ani pití.
Pokud je postižený v bezvìdomí, uložte ho do stabilizované polohy a pøivolejte lékaøskou pomoc.

V případě polití nebo zasažení očí:

Okamžitì vyplachujte 15 minut èistou vodou pøi násilnì zdvižených víèkách.
V pøípadì zarudnutí, bolesti nebo zhoršení zraku pøivolejte lékaøe.

V případě polití nebo zasažení kůže:

Odstraòte zneèištìný odìv a kùži dùkladnì umyjte mýdlem a vodou nebo osvìdèeným èisticím prostøedkem.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštìdla nebo øedidla.
Jestliže kontaminované místo je rozšíøené a /nebo je poškozená kùže, je nutno vyhledat lékaøské ošetøení a postiženého pøevézt do nemocnice

V případě požití:

V pøípadì požití, pokud množství je malé (ne více, než jedno polknutí), vypláchnìte ústní dutinu vodou a vyhledejte lékaøské ošetøení.
Okamžitì pøivolejte lékaøe a ukažte mu etiketu.

5 - OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Chemický prášek, oxid uhlièitý a ostatní hasicí plyny jsou vhodné proti malému ohni.

Vhodných hasiv:

Oxid ihlièitý, chemický prášek, pìna a ostatní plyny urèené k hašení.
V pøípadì požáru použijte specificky vhodné hasicí prostøedky. Nikdy nepoužívejte vodu.

Hasiv, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů:

Voda není pøímo doporuèena, neboš nemusí být efektivní. Lze ji ale s úspìchem použít k ochlazování nádrží v blízkosti požáru a k rozptýlení par.
Pøi hoøení se èasto uvolòuje hustý èerný dým. Expozice zplodinám rozkladu mùže být zdraví nebezpeèná.
Nevdechujte kouø.
Zabraòte vniknutí smìsí po hašení do sytému odpadních vod.

Zvláštních ochranných prostředků pro hasiče:

Pøíslušníci požární ochrany musí být vybaveni tìsnicím dýchacím pøístrojem.
Z dùvodu toxicity plynu uvolòovaného tepelným rozkladem produktu, musí být pøíslušníci požární ochrany vybaveni tìsnicími dýchacími pøístroji.

6 - OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatřeních na ochranu osob, jako jsou:

V dùsledku obsahu organických rozpouštìdel v pøípravku, izolujte od zdrojù ohnì a zajistìte odvìtrávání.
Zabraòte vdechování par.
Vyluète jakýkoli kontakt s kùží a s oèima.
Viz. bezpeènostní opatøení v bodech 7 a 8.
Pøi rozsypání/ rozlití velkého množství dejte vykidit prostor a umožnìte vstup pouze proškoleným pracovníkùm s bezpeènostním vybavením.

Opatřeních na ochranu životního prostředí, jako jsou:

K odstranìní rozlitého prostøedku použijte  nehoølavé absorbèní materiály jako  napøíklad písek,zemina, vermikulit, rozsivková zemina v nádobách
pro lividaci odpadù.
Zabraòte vniknutí jakéhokoli materiálu do systému odpadních vod.
Použijte vhodnou nádobu k uchovávání odpadu v souladu s platnými pøedpisy ( viz. bod è.13).
Pokud produkt zkontaminuje vodní toky, øeky nebo potrubí, upozornìte pøíslušné orgány v souladu s právními pøedpisy

Čisticích metodách, jako jsou:

Pro èištìní používejte detergenty, nepoužívejte rozpouštìdla.
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7 - ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Pøedpisy o podmínkách skladování  platí i pro pracovištì, kde se s výrobkem manipuluje.
Zabraòte expozici tìhotné ženy a upozornìte kojící matky na možná nebezpeèí

Zacházení:

Používejte v dobøe vìtraných prostorách.
Páry jsou tìžší, než vzduch. Mohou se rozprostøít nad podlahou a vytvoøit se vzduchem výbušnou smìs
Vyluète tvorbu hoølavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a zamezte pøekroèení limitní hodnoty  koncentrace par v pracovním prostøedí.
Nikdy tento produkt nevsávejte (ústy).

Protipožární prevence:

Zabraòte vzniku elektrostatického náboje uzemìním
Pøípravek mùže mít elektrostatický náboj ; pøi pøemísšování vždy ukládejte na podlahu. Používejte antistatickou obuv a odìv a volte podlahu z
vodivého materiálu.
Nepoužívejte produkt v prostorách s otevøeným ohnìm nebo jinými zdroji vznícení a zajistìte aby elektrická zaøízení mìla ochranou pro dané
prostøedí
Uchovávejte balení dobøe uzavøená a oddìlenì od zdrojù tepla, jiskøení a otevøeného ohnì.
Nepoužívejte nástroje které by mohly jiskøit. Zákaz kouøení.
Zamezte pøístup nepovolaným osobám.

Doporučený postup a opatření:

Osobní bezpeènost, viz.§8.
Dodržujte opatøení uvedená na etiketì a zásady bezpeèné práce v prùmyslu
Zabraòte expozici - pøed použitím si obstarejte speciální instrukce.
Balení která byla otevøena musí být znovu dùkladnì uzavøena a skladována ve stojaté poloze
Zabraòte vdechování par. Provádìjte všechny prùmyslové operace které mohou zvýšit toto nebezpeèí v utìsnìné apratuøe.
V každém pøípadì, obnovte zdroj úniku
Zajistìte odstraòování výparù v emisních zdrojích a hlavní odvìtrávání místnosti
Zajistìte bezpeènostní dýchací pøístroj pro nìkteré krátké pracovní úkony nebo pro havarijní zákrok
Vyluète kontakt pøípravku s kùží a s oèima

Zakázaná opatření a postupy:

V prostoru, kde je pøípravek používán je zakázáno jíst, pít a kouøit
Nikdy neotevírejte obal pod tlakem

Skladování:

Uchovávejte nádobu dobøe uzavøenou na suchém, dobøe vìtraném místì
Uchovávejtemimo dosah zdrojù vznícení - Zákaz kouøení.
Dobøe izolujte od zdrojù požáru, tepla a pøímého sluneèního záøení
Podlaha musí být nepropustná a tvoøit záchytnou jímku, aby v pøípadì rozlití kapalina nepronikla mimo tento prostor.

8 - OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Èesky Použijte prostøedky individuální ochrany v souladu se Smìrnicí 89/686/EHS.

Technická opatření:

Zajistìte dostateèné vìtrání, pokud možno pomocí odsávacích ventilátorù na pracovištích a pomocí vhodného centrálního odtahu.
Pravidelnì kontrolujte ovzduší.
Pokud odvìtrávání nesnižuje koncentraci výparù pod hranici expozièního limitu, používejte dýchací pøístroj

Expoziční limity INRS ED 984:

Francie VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Upozornìní: TMP N:
1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis, 84, *
108-88-3 50 192 100 384 R3 4 Bis, 84, *
1317-65-3 - 10 - - - -

Expoziční limity 2006/15/ES, 2000/39/ES a 98/24/ES:

ES VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Upozornìní:
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
108-88-3 192 50 384 100 Peau

Hodnoty expozičních limitů (2003-2006):

Nìmecko/AGW AGW: AGW: Faktor: Bemerkungen:
1330-20-7 100 ml/m3 440 mg/m3 2(II) DFG, H
108-88-3 50 ml/m3 190 mg/m3 4(II) DFG, H, Y
Switzerland VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps: RSB:
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1330-20-7 435 100 870 200 4x15 RB
108-88-3 190 50 760 200 4x15 RB
14807-96-6 2a - - - - -
1317-65-3 3 a - - - - -
Czech Rep. TWA: STEL: Ceiling: Definition: Criterion:
1330-20-7 200 mg/m3 400 mg/m3 - - -
108-88-3 200 mg/m3 500 mg/m3 - - -
14807-96-6 2 mg/m3 - - - R
1317-65-3 10 mg/m3 - - - -
ACGIH/TLV TWA: STEL: Ceiling: Definition: Criterion:
1330-20-7 100 ppm 150 ppm - - -
108-88-3 50 ppm - - - -
14807-96-6 2 mg/m3 - - - R

Ochrana dýchacích cest:

Vyvarujte se pøedevším vdechování par pøípravku.
Ochrana rukou:

Kùži lze chránit nanesením ochranného krému, ten by však nemìl být nanášen po kontaktu s produktem.
Pro delší nebo opakovaný kontakt s rukama použijte vhoné rukavice.

Ochrana očí:

Vyluète kontakt s kùží a oèima. Používejte ochranné brýle
V dílnì, kde se s pøípravkem pracuje nepøetržitì zajistìte  vyplachování oèí

Ochrana kůže:

Další informace, viz. §11 Bezpeènostního listu - Toxikologická informace.

9 - FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Obecné informace:

Fyzikální stav: tekutina
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

faktor pH (pøípravku/substance): není významný.
Hodnota pH není významná nebo ji nelze zmioit.

Bod varu/rozmezí bodu varu: 93 °C.
Interval bodu vzplanutí: Bod vzplanutí <= 21°C
Bod vzplanutí: ˛7.00   °C.
Tenze páry: Pod 110 kPa(1,10 bar).
Mìrná váha: <1
Vodorozpustnost: Nerozpustný.

Další informace:

VOC (g/l): 327

10 - STÁLOST A REAKTIVITA
Pøi vystavení vysokým teplotám se z pøípravku mohou uvolòovat nebezpeèné látky jako oxid uhelnatý a uhlièitý, kouø a oxidy dusíku
Jakékoli pøístroje produkující plamen nebo mající kovový povrch vysoké teploty (kahany, elektrické oblouky, pece atd.) , nesmí být v místnosti
pøítomny.

11 - TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Žádné dostupné informace ohlednì samotného pøípravku.
Vystavení se koncentraci výparù rozpouštìdla obsaženého v pøípravku, pøesahující expozièní limit, mùže být zdraví škodlivé, jako :
Dráždí sliznice a dýchací cesty, ledviny, játra a centrální nervový systém.
Mezi pøíznaky patøí bolesti hlavy, necitlivost, závratì, únava, svalová asthenie, a v extrémních pøípadech ztráta vìdomí.
Prodloužený nebo opakovaný kontakt s pøípravkem mùže odmastit kùži a vyvolat nealergenní zánìty kùže v místech zásahu pokožky
tìkutinou/parami.
Pøi zasažení oèí zpùsobuje podráždìní a vratné poškození
Obsažené látky jsou obecnì klasifikovány jako zpùsobující vážné podráždìní zdravé nepoškozené kùže zvíøat, jež trvá minimálnì 4 hodiny.
Obsažené látky jsou obecnì klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci skupiny 3.

Další údaje:

CAS 108-88-3 : IARC Skupina 3: Neklasifikovaný karcinogen pro èlovìka.
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CAS 1330-20-7 : IARC Skupina 3: Neklasifikovaný karcinogen pro èlovìka.

12 - EKOLOGICKÉ INFORMACE
Neexistují žádné dostupné ekologické informace o tomto výrobku.
Tento produkt nesmí být vypuštìn do systému odpadních vod.

Jiné nepříznivé účinky:

Nìmecko: WGK 2 (VwVwS vom 17/05/99, KBws)

13 - POKYNY K LIKVIDACI
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodních systémù.

Odpadový materiál:

Proveïte recyklaci èi zlikvidujte podle platných pøedpisù. Obrašte se na pøíslušnou provozovnu.
Odpadový materiál neukládejte do zemì èi do vody, dbejte, abyste nevhodným zpùsobem nezneèistili okolní životní prostøedí.

Poškozené obaly:

Recipienty vyprázdnìte. Etikety uschovejte.
Odevzdejte autorizovanému eliminátorovi.

14 - INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Pøepravujte výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro námoøní dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).
Klasifikace:

UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(toluene, xylene)

ADR/RID Tøída Kód Èíslo Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunel
3 F1 II 3 33 LQ4 274 601 E2 2 D/E

640D
IMDG Tøída 2 Èíslo LQ Ems Dispo. EQ

Etiketal
3 - II 1 L F-E,S-E 274 E2

IATA Tøída 2 Èíslor Cestující Cestující Nákladní Nákladní Upozornìn EQ
Etiketal loï loï í

3 - II 305 5 L 307 60 L A3 E2
3 - II Y305 1 L - - A3 E2

15 - INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace podle:

Smìrnice pro < Všechny pøípravky > 1999/45/CE a její pozdìjší zmìny.
Pøedpis (CE) è. 1272/2008 (CLP) a jeho pozdìjší zmìny (Pøedpis (CE) è. 790/2009).

Klasifikace přípravku.

Zdraví škodlivý Vysoce hoølavý

Obsahuje:

203-625-9 TOLUENE
215-535-7 XYLENE
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Specifická nebezpečí spojená s přípravkem a zásady bezpečné práce:

R 38 Dráždí kùži.
R 20/21 Zdraví škodlivý pøi vdechování a pøi styku s kùží.
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpeèí vážného poškození zdraví pøi dlouhodobé expozici vdechováním.
R 11 Vysoce hoølavý.
R 63 Možné nebezpeèí poškození plodu v tìle matky.
R 65 Zdraví škodlivý: pøi požití mùže vyvolat poškození plic.

Pouze k profesionálnímu požití.
S 36/37 Používejte vhodný ochranný odìv a ochranné rukavice.
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení.
S 33 Proveïte preventivní opatøení proti výbojùm statické elektøiny.
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnìny jako nebezpeèný odpad.
S 62 Pøi požití nevyvolávejte zvracení: okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo

oznaèení.
S 9 Uchovávejte obal na dobøe vìtraném místì.
S 25 Zamezte styku s oèima.

Produkt podrobený omezením marketingu a použití: pokud jde o použití pøípravku v tìchto a dalších
pøípadech, øiïte se Naøízení (ES) è. 1907/2006.

Specifická opatření:

Produkt není urèen k prodeji ve veøejných obchodech. (Naøízení (ES) è. 1907/2006) - Pouze pro profesionální použití.
Nìmecko: WGK 2 (VwVwS vom 17/05/99, KBws)

16 - DALŠÍ INFORMACE
Jelikož nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace uvedené v bezpeènostním listu jsou založeny na našich souèasných
znalostech a na  národních pøedpisech.
Tento produkt nesmí být použit k jakémukoli jinému úèelu, než je popsán v bodì 1, bez pøedchozího obdržení písemného návodu k použití.
Je povinností uživatele dodržovat všechna nutná opatøení aby byla zajištìna obecná pravidla a místní pøedpisy.
Informaci obsaženou v tomto bezpeènostním listì je nutno chápat jako popis bezpeènostních opatøení vztahujících se k našemu produktu, ne
jako záruku jeho vlastností

Znení vet o rizicích zmínených v odstavci 3:

R 10 Hoølavý.
R 11 Vysoce hoølavý.
R 20/21 Zdraví škodlivý pøi vdechování a pøi styku s kùží.
R 38 Dráždí kùži.
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpeèí vážného poškození zdraví pøi dlouhodobé expozici vdechováním.
R 63.G3 Možné nebezpeèí poškození plodu v tìle matky.
R 65 Zdraví škodlivý: pøi požití mùže vyvolat poškození plic.
R 67 Vdechování par mùže zpùsobit ospalost a závratì.
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