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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
 1.1 Obchodní název p�ípravku: K 63 

Polyaminoamidová sm�s 
 

 1.2 Identifikace dovozce: ELCHEMCo spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: 
Pražská ul.16, 
102 21  PRAHA 10 

Telefon: 281 017 459 
Fax:        281 017 469 
E-mail: 
elchemco@elchemco.cz, 
www.elchemco.cz 

 1.3 Adresa výrobce: Camattini spa 
Via Antollini 1 
Collecchio (Parma) 
Italy 

Nouzový telefon: 
0039-521-304711 
Nouzový fax: 0039-521-
804679-804410 

 1.3 Servis:   
 1.4 Nouzové telefonní �íslo: Adresa:Klinika nemocí z 

povolání 
Toxikologické informa�ní 
st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2, 
PS� 128 08 

non-stop 224 919 293 
               224 915 402 
               224 914 575 

 1.5 Použití:  
2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 2.1 Nebezpe�né látky   
 Jméno N.67/548/EEC �íslo CAS: EINECS [ hm.%] Výstražné symboly 

nebezpe�nosti 
Polyethylenaminy  
 

612-065-00-8 68131-73-7 268-626-9 <20% C Žíravý 
N Nebezpe�ný pro 
životní prost�edí 
R21/22 Zdraví 
škodlivý p�i požití 
R34 Zp�sobuje 
poleptání 
R43 M�že vyvolat 
senzibilizaci p�i styku 
s k�ží 
R50/53 Vysoce 
toxický pro vodní 
organismy, m�že 
vyvolat dlouhodobé 
nep�íznivé ú�inky ve 
vodním prost�edí 

3. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Produkt je žíravý.  
P�i styku s pokožkou m�že produkt zp�sobit poleptání, v p�ípad� kontaktu s o�ima m�že 
zp�sobit poškození o�ního ví�ka a rohovky. P�i styku s k�ží m�že zp�sobit její zcitliv�ní. 
. P�ípravek je nebezpe�ný pro životní prost�edí, je toxický pro vodní organismy p�i 
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jednorázové expozici. Vyvolává dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí, protože 
je nesnadno biologicky odbouratelný a je bioakumulovatelný. 
4. Pokyny pro první pomoc 
 4.1 Pokožka: Ihned odstra�te pot�ísn�ný od�v. Set�ete produkt látkou nebo kusem 

absorp�ního papíru. Nepoužívejte rozpoušt�dla. Umyjte pokožku 
velkým množstvím vody a mýdlem. 
Okamžit� konzultujte s léka�em. 

 4.2 O�i: Okamžit� a d�kladn� vypláchn�te pod tekoucí vodou, p�i zvednutých 
o�ních ví�kách, a to minimáln� 10 min. Poté p�iložte na o�i sterilní gázu 
nebo �istý suchý kapesník. Vyhledejte léka�skou pomoc . 
Nepoužívejte o�ní láze� nebo mast jakéhokoliv druhu p�ed tím než Vás 
vyšet�í o�ní léka�. 

 4.3 P�i požití: Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení . Ihned vyhledejte léka�e. 
 4.4 P�i nadýchání: Vyv�trejte prostory. P�eneste postiženého na �erstvý vzduch, m�jte 

pacienta v teple a v klidu v dob�e v�tratelné místnosti .Vyhledejte léka�e. 
5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Vhodná hasiva: CO2, p�na, chemické prášky.  Hasiva obsahující vodu 

používejte opatrn�. 
 5.2 Nevhodná hasiva: žádné 
 5.3 Zvláštní nebezpe�í: Zabra�te vdechování kou�e. Nedokonalé spalování 

produkuje jedovaté plyny. 
 5.4 Ochranné pom�cky: Používejte ochranu dýchacích cest. 
6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
 6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob: Použijte masku, rukavice a ochranný od�v. 
 6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu 
životního prost�edí: 

Zamezte úniku zeminou nebo pískem. Pokud 
produkt unikl do vodních tok� nebo 
kanalizace nebo kontaminoval zem nebo 
vegetaci uv�domte odpov�dné orgány. 

 6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: Rychle zachy�te produkt. P�itom noste masku 
a ochranný od�v. Pokud je produkt v kapalné 
form� zabra�te jeho vniknutí do kanalizace. 
Zachy�te produkt pro opakované použití, 
pokud je to možné, nebo pro jeho 
zneškodn�ní v souladu s platnými p�edpisy. 
Produkt m�že být absorbován vhodným 
inertním materiálem tam, kde je to vhodné. 
Po odstran�ní produktu spláchn�te plochu a 
materiály vodou, která musí být zlikvidována 
spolu se zbytky v souladu s platnými 
p�edpisy. 

7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 7.1 Pokyny pro zacházení: Zabra�te kontaktu a vdechování par a/nebo prachu. Viz. také 

paragraf 8 níže. 
Nejezte,neku�te nebo nepijte p�i práci. Umyjte si ruce p�ed 
p�estávkou a na konci práce.Pracujte pozorn� a opatrn�.   

 7.2 Pokyny pro skladování: Produkt je citlivý na vlhkost. Uchovávejte jej na suchém míst� 
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v originálních pevn� uzav�ených obalech mimo zdroje tepla. 
Nevystavujte produkt teplotám nižším než 15oC. 

 7.3 Nevhodný obalový 
materiál: 

 

 7.4 Nekompatibility: Produkt reaguje s kyselinami, isokyanáty, oxidanty nebo s 
epoxi, chlorovanými a karbonylovými slou�eninami. 

 7.5 Další údaje:  
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
Expozi�ní limity (ACGIH) pro látky podle kapitoly 2:  Žádné 

 8.1 Preventivní opat�ení: Zajist�te dostate�né v�trání místností kde je produkt 
skladován nebo kde se s ním pracuje.  

 8.2 Osobní ochranné pom�cky 
 Ochrana dýchacích cest: Je nutná tam, kde je nedostate�ná ventilace nebo kde je dlouhá 

doba expozice nebo tam kde je nutné zah�ívání nebo st�íkání. 
 Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice. 
 Ochrana o�í: Ochranné brýle 
 Ochrana k�že: Používejte od�v, který poskytuje ochranu celého povrchu 

k�že. 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 Stav: jantarová kapalina 
 Zápach: amoniakální 
 pH: okolo 12 
 Bod varu: > 200oC 
 Bod vzplanutí: > 350oC 
 Specifická hustota: 0.95 g/cm3 (25oC) 
 Rozpustnost: Nerozpustný ve vod� 
 Dynamická viskozita: 500 – 1.000 mPa.s (25oC) 
10. Stabilita a reaktivita 
 10.1 Stabilita: Stabilní za  normálních podmínek. 
 10.2 Nevhodné látky: Žádné speciální. 
 10.2 Nebezpe�né rozkladné produkty: P�i styku s oxidujícími minerálními 

kyselinami, halogenovanými organickými 
látkami, organickými peroxidy a silnými 
oxida�ními �inidly mohou vzniknout 
jedovaté plyny. P�i spalování vznikají CO, 
CO2, NH3 a NOx  a další slou�eniny 
dusíku. 

11.Toxikologické informace 
 Akutní ú�inky: Nejsou k dispozici žádná data na vlastní produkt. 
 Toxikologická data Toxikologické informace, které jsou dostupné, vztahující se k hlavním 

složkám jsou uvedeny níže: 
- polyethylenaminy 
LD50 (požití): >2.000 mg/kg (krysy) 
LD50 (k�že): >850mg/kg (králík) 
Studie provedené výrobci ukazují, že zvlášt� ethylenamin, DETA 
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(diethylentriamin) má velmi vysokou toxicitu p�i vdechnutí aerosolu. 
NOEL ( no effect level – úrove� nulového ú�inku) byl stanoven p�i 
koncentraci <0.07 mg/l (4 hod.). O�ekává se, že stejné ú�inky mají 
ostatní ethylenaminy. 
I když vznik aerosolu je p�i pr�myslových aplikacích ethylenamin� 
vyjíme�ný, je nezbytné d�kladnou ventilací a užitím ochranné masky 
zabránit jejich vdechnutí, a tak ochránit dýchací ústrojí.  

12. Ekologické informace 
 Používejte takovou výrobní praxi, aby produkt neunikal do životního prost�edí. 
 Toxikologické informace, které jsou dostupné, vztahující se k hlavním složkám jsou 

uvedeny níže: 
polyethylenaminy 
Není  snadno biologicky odbouratelný. Akutní toxicita LC/EC/IC 50 = 0,2 – 100 
mg/l. 

13. Informace o zneškod�ování 
 Pokud je to možné uniklý produkt znovu získejte. Produkt zašlete organizaci oprávn�né ke 
zneškod�ování nebo do spalovny s �ízenými podmínkami spalování. Vše provád�jte v souladu 
s platnými p�edpisy. Odevzdejte tento materiál ve sb�rném míst� nebezpe�ných odpad�. 
14. Informace pro p�epravu 
�íslo UN: 2735 
Nebezpe�né látky: Polyethylenaminy 
Silnice/Železnice (ADR/RID): 8  III 
Mo�e (IMDG): 8 - III 
Mo�e (MFAG): 320 
Mo�e (EmS): 8 - 05 
Vzduch (ICAO/IATA): 8 - III 
15. Informace o právních p�edpisech 
 15.1 Klasifikace a ozna�ování dodávky DL 16/7/98 n. 285 
 Výstražné symboly: C  Žíravý 

N  Nebezpe�ný pro životní prost�edí 
 R-v�ty:: R43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 
 R34 Zp�sobuje poleptání 
 R51/53 Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé 

nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí. 
  S-v�ty: S1/2 Uchovávejte uzam�ené a mimo dosah d�tí. 
  S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a 

ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
 S28 P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody s 

mýdlem 
 S26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a 

vyhledejte léka�skou pomoc 
 S45 V p�ípad� úrazu, nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte 

léka�skou pomoc (je-li možno,ukažte toto ozna�ení). 
 S61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny 

nebo bezpe�nostní listy. 
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 Klasifikace:  
 Zvláštní opat�ení:  
 Obsah polyethylenaminy 
 Interní reference pro 
ozna�ování 

C/69 

 Viz. následující sm�rnice: 
Direktiva 98/24/CE 
Direktiva 91/156/EC; 91/689/EC; 94/62/EC (zneškod�ování odpad�) 
Direktiva 96/82/EC (Seveso Direktiva) 

16. Další informace 
Hlavní bibliografické zdroje: 
   NIOSH - Registr jedovatých ú�ink� chemických látek (1983) 
   ACGIH - Prahové limity (2002) 
Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech 
Vyhláška �. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických p�ípravcích   
Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 
práci a další. 
Sd�lení Ministerstva zahrani�ních v�cí 6/2002 Sb.m.s. Evropské dohody o mezinárodní 
silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí (ADR) 
Vyhláška 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší emitujících t�kavé organické látky z 
proces� aplikujících organická rozpoušt�dla a  ze skladování a distribuce benzinu. 
Tento bezpe�nostní list ruší a nahrazuje všechny p�edchozí verze. 
  Všechny informace a instrukce obsažené v tomto bezpe�nostním listu (BL) jsou založeny na 
údajích, o kterých v��íme, že jsou spolehlivá, ale jsou zde uvád�na bez garancí nebo záruk a 
Camattini odmítá jakoukoliv odpov�dnost vyplývající z jejich použití. 
 
Nic co je zde obsaženo nem�že být interpretováno jako doporu�ení k porušení jakýchkoliv 
patentových práv, domácích nebo zahrani�ních zákon� a na�ízení. 
 

Požádejte Camattini o další informace o produktu a jeho použití. 
 

Doporu�uje se p�edat tento BL zákazník�m a uživatel�m. 
 


