
Bezpečnostní list podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES

Datum vydání : 29.2.2008 Datum revize :

Přípravek :  NO-Burn®Original

1.Identifikace přípravku a dovozce

Obchodní název přípravku : NO-Burn Original®

Identifikace dovozce: NO-BURN EU Ltd.

Sídlo: EndeavourHouse,CoopersEndRoad,London-Stanstead,Essex CM241SJ

Identifikační číslo: 872559094

Telefon+ fax: +  4401279874696-97

Identifikace distributora : Sencostar a.s.,Michelaská 67,141 00 , Praha 4 t+f 284862151

Nouzové tel.číslo : toxikologické informační středisko tel:24919293,24915402

Adresa výrobce : No Burn®,Inc. Wadsworth,Ohio 44282, USA

2.Informace o složení přípravku

Chemická  charakteristika : protipožární vodou ředitelný retardační nátěr na bázi alkalických solí

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

3.Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku : není klasifikován jeko nebezpečný fikován jako nebezpečný

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku : není klasifikován jeko nebezpečný sifikován jako nebezpečný

4.Pokyny pro první pomoc

4.1.Všeobecné pokyny Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře,

při bezvědomí nic nepodávat ústy

4.2.Nadýchání Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání,

Při bezvědomí stabilizovat na boku,vyhledat lékařskou pomoc.

4.3.Styk s pokožkou Odstranit kontaminovaný oděv,postižené místo důkladně omýt teplou vodou

a mýdlem. Vyhledat lékařskou pomoc

4.4.Zasažení očí Ihned promývat proudem čisté  vody s odtaženými víčky po dobu min.15min

Vyhledat lékařskou pomoc

4.5.Při požití Nevyvolávat zvracení.V případě bezvědomí nic nepodávat ústy.V případě

vědomí podat 2-3 sklenice vody nebo mléka.Zajistit klid a teplo. Ihned

vyhledat lékařskou pomoc.

Vždy s sebou vzít k lékaři tento bezpečnostní list

5.Pokyny pro hasební zásah Přípravek není hořlavý dle klasifikace podle zákona 157/1997Sb.

Vhodná hasící média voda,pěna,oxid uhličitý,hasící prášek

6.Opatření v případě nahodilého úniku (při nehodě,havárii)

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob Zamezte styku s pokožkou.Používejte vhodné ochranné prostředky,zamez-

te přístupu nepovolaných osob.

6.2.Bezpečnostní opatření pro ochranu životního Prostředek splňuje limity pro vsakování.Lze odstranit proudem tekoucí vody.

prostředí

7.Pokyny pro zacházení a skladování Zvláštní opatření nejsou nutná. Zamezte kontaktu s pokožkou,očima

Přípravek používejte v dobře větraných prostorách.Uzavírejte nádoby s přípravkem

po použití.

Skladování Skladujte v suchu a chladu,optimální teplota 13°C.Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.

8.Kontrola expozice,ochrana osob Zajistěte dobré větrání.Při práci s prostředkem nejezte,nepijte a nekuřte

Používejte vhodné ochranné prostředky,brýle,rukavice,pracovní overaly,

respirátory

9.Fyzikální a chemické vlastnosti

Barva čirá

Zápach(vůně) zelené jablko

Teplota tání _

Teplota varu 100°C

Bod vzplanutí _

Hořlavost nehořlavý

Samozápalnost _

Meze výbušnosti _

Tenze par _

Viskozita 1

Rozpustnost ve vodě 100%

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda _

Hodnota pH 7,20

Specifická váha 1.17kg/l

10.Stabilita a reaktivita Tento produkt je stabilní

11.Toxikologické informace dráždí oči,dýchací cesty

12.Ekologické informace O přípravku nejsou žádné ekotoxikologické údaje.

Slučuje se s životním prostředím.

13.Informace o likvidaci Zbylé prostředky odkládejte do kontejnerů k tomu určeným.

Neohrožuje vodní zdroje.



14.Informace pro přepravu Dopravujte v souladu s příslušnými předpisy,ADR(silniční)

RID(železniční)IMDG(námořní)ICAO/IATA(letecká)

Není nebezpečným zbožím z hlediska přepray a přepravy

15.Informace o právních předpisech

Xi dráždidlo

R36/37/38 dráždí oči,pokožku,dýchací systém

S36/37/38/39 Používejte vhodný ochranný oděv,ochranné brýle,obličejový štít,

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro

ochranu dýchacích orgánů.

S62 V případě pozření,nevyvolávat zvracení,ihned vyhledat lékaře.

S63 V případě nadýchání postiženého ihned vynést na čerstvý vzduch.

Vyhledat lékaře

16.Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí ostí a legislativy 

EU a legislativy ČR.Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a dopo-

ručení týkající se otázek životního prostředí,která jsou nutná pro bezpečné použití,ale ne-

mohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit,aby práce byla plánována a prováděna

v souladu s platnými právními předpisy.Bez předem písemně daných instrukcí nesmí být

přípravek užit pro jiné účely,než udané v bodu 1.Při klasifikaci se vycházelo ze zákona č.434/

2005Sb.O chemických látkách a přípravcích,Zákona č.258/2000Sb.O ochraně veřejného zdraví a

z údajů od výrobce.MSDS-European directive 1999/45/EC.


