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

Trade code: 
ZA  22 MOULD  
DT 23341/ DT23342 

 

 1.2  Použití: Adi�ní silikon pro výrobu forem  
 1.3 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 

 1.4 Adresa výrobce: ZHERMACK S.p.A . via Bovazecchino, 100-45021- Badia 
Polesine  (RO) ITALY 

    Servis Emergency telephone number 0425/597611 
 1.5 Nouzové telefonní �íslo: Adresa:Klinika nemocí z povolání 

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

non-stop 22491 9293, 
22491 5402, 
22491 4575 

2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 2.1 Chemická charakteristika:  Silikonový elastomer 
 2.2 Nebezpe�né látky 
 Jméno �íslo CAS 

�.EINECS/ELINCS 
[ hm.%] Klasifikace 

    
Produkt neobsahuje zdraví nebezpe�né látky  podle sm�rnice 67/548/CEE a následných úprav 
3. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Není nebezpe�ný podle zákona �. 356/2003 Sb. 
Kontakt s o�ima m�že zp�sobit mírné problémy a slabé zarudnutí.  
4. Pokyny pro první pomoc 
  4.1 Pokožka: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. 

  4.2 O�i: Vyplachujte velkým množstvím vody alespo� 10 minut. 

 4.3 P�i požití: Vyvolejte zvracení. OKAMŽIT� VYHLEDEJTE 
LÉKA�SKOU POMOC  a ukažte bezpe�nostní list. M�že být 
podávána suspenze aktivního uhlí ve vod� nebo tekutý parafín.  

 4.4 P�i nadýchání: Vyv�trejte místnost.  

5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Vhodná hasiva: Voda, oxid uhli�itý, p�na,  chemický prášek, podle okolních 

ho�ících materiál�.   
 5.2 Nevhodná hasiva: Nejsou známy. 
 5.3 Zvláštní nebezpe�í: Nevdechujte dýmy.  
 5.4 Zvláštní hasební postupy: Použijte ochranu dýchacího systému.    

6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
  6.1 Ochrana osob:  Žádná speciální.  
  6.2 Ochrana životního prost�edí: Zabra�te vytékání zeminou nebo pískem. Jestliže produkt pronikl 
do vodních tok�, kanalizace, zne�istil p�du nebo vegetaci, uv�domte odpov�dné orgány.  
  6.3 Metod �išt�ní a zneškodn�ní: Zachy	te produkt pro další použití – je-li to možné – nebo pro 
zneškodn�ní. Produkt m�že být absorbován inertním materiálem. Po odstran�ní produktu opláchn�te 
zasažené místo a materiály vodou.   
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
  7.1 Pokyny pro zacházení: Viz. bod �. 8. Nejezte a nepijte b�hem práce.  
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  7.2 Nevhodné materiály: Žádné zvláštní. Viz. bod 10. 
  7.3 Pokyny pro skladování: Skladujte v uzav�ené nádob� p�i teplotách 5 až 27 oC. 
  7.4 Technická opat�ení: Dostate�né v�trání prostor s materiálem.  
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
  8.1 Preventivní opat�ení: Zajist�te dostate�né v�trání místností, kde se s produktem pracuje, nebo je 
skladován. 
  8.2 Ochrana dýchacích orgán� : 
  8.3 Ochrana rukou:                      
  8.4 Ochrana o�í:                                    
  8.5 Ochrana k�že:                        
  8.6 Expozi�ní limity:                     

Není nutná p�i normálním použití. 
Není nutná p�i normálním použití. 
Není nutná p�i normálním použití. 
Žádná zvláštní p�i normálním použití. 
Žádné. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
  9.1 Fyzikální stav a barva: Dvousložková kapalina. 
  9.2 Zápach: Bez zápachu 
  9.3 Rozpustnost: Nerozpustný ve vod� 
  9.4 M�rná hmotnost: ~ 1,24 g/cm ³�
Smíchání báze a katalyzátoru vytvá�í elastický produkt.  
10. Stabilita a reaktivita 
 10.1 Nevhodné podmínky: 
 10.2 Nevhodné látky: 
 
 10.3 Nebezpe�né rozkladné    
         produkty: 

Stabilní za normálních podmínek.  
Složka báze m�že p�i styku s alkalickými nebo kyselými 
látkami vytvá�et vodík.  
 
Žádné.  
 

11.Toxikologické informace 
Tento produkt nemá citotossic effects on the L929 cellular line.  
12. Ekologické informace 
P�i používání tohoto produktu dodržujte zásady správné pr�myslové praxe tak, aby produkt neunikal 
do životního prost�edí.  
13. Informace o zneškod�ování 
Spot�ebujte tento materiál, pokud je to možné.  
Zlikvidujte v souladu s místními vyhláškami.  
Podle Katalogu odpad� nejsou kódy odpad� charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. 
P�vodce odpad� a oprávn�ná osoba odpady  za�azují pod šestimístná katalogová �ísla druh� odpad� 
uvedená v Katalogu odpad�. 
Odevzdejte tento materiál  a jeho obal ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu. 
14. Informace pro p�epravu 
Nepodléhá ADR/RID 
15. Informace o právních p�edpisech 
 15.1 Klasifikace a ozna�ování dodávky podle zák. �. 356/2003 Sb. 
                                           
16. Další informace 
www.portal.gov.cz 
Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích . Zákon �. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech. 
Vyhláška �. 231/2004 Sb. kterou se stanoví obsah bezpe�nostního listu. 
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). 



 

B E Z P E � N O S T N Í   L I S T 
Datum vydání: 18.3.2006  Strana 3 z 3 
Datum revize: 10.5.2007   
Název výrobku: ZA 22 MOULD  

 

Tento bezpe�nostní list výrobku byl vypracován v souladu s direktivami 91/155/EEC, 67/548/EEC a 
1999/45/EC a jejich p�íslušnými dopl�ky s cílem zajišt�ní souladu se zákony, sm�rnicemi a 
administrativními p�edpisy týkajícími se klasifikace, balení a ozna�ování nebezpe�ných látek a 
p�ípravk�. 
  Veškeré informace a pokyny v tomto bezpe�nostním listu (BL) jsou založeny na sou�asném 
stavu v�deckých a technických znalostí k datu uvedenému v tomto BL. Uživatel musí sám posoudit 
vhodnost a dostate�nost zde poskytnutých informací pro svoje specifické použití produktu.  
BL nelze považovat za garanci jakýchkoliv technických vlastností produktu.  
 
Hlavní zm�ny provedeny v bodech :  
 
 


