strana 1/7

Bezpeþnostní list

podle 1907/2006/ES, ýlánek 31
Datum tisku: 30.03.2012

Datum vydání: 30.03.2012

1 Identifikace látky/smČsi a spoleþnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní oznaþení: Stolit MP
· 1.2 PĜíslušná urþená použití látky nebo smČsi a nedoporuþená použití
· Použití látky / smČsi: Organická fasídní omítka.
· Nedoporuþená použití: Všechny, vyjímaje výše uvedená použití.
· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeþnostního listu
· Identifikace spoleþnosti nebo podniku (distributor v ýR):
Sto s. r. o.
ýestlice 271
251 70 DobĜejovice
Iý: 63907135
Tel. 225 996 311
Fax 225 996 388
info.cz@stoeu.com, www.sto.cz
· Odborné informace o BL na vyžádání: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.cz
· 1.4 Telefonní þíslo pro naléhavé situace:
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaþní stĜedisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
NepĜetržitá lékaĜská informaþní služba pro pĜípady akutních otrav lidí a zvíĜat.

2 Identifikace nebezpeþnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo smČsi
· Klasifikace podle smČrnice Rady 67/548/EHS nebo smČrnice 1999/45/ES odpadá
· Klasifikaþní systém:
Klasifikace odpovídá aktuální vnitrostátní a evropské chemické legislativČ (viz kapitola 15 BL).
· Další údaje:
I když produkt není klasifikován jako nebezpeþný, mĤže vykazovat známky nebezpeþnosti (viz kapitola 9 až 12
BL).
· 2.2 Prvky oznaþení
· Oznaþení podle právních smČrnic EHS:
Podle smČrnic/naĜízení ES o nebezpeþných látkách a smČsích není nutno produkt oznaþovat.
· 2.3 Další nebezpeþnost
· PBT: SmČs nesplĖuje kritéria PBT v souladu s pĜílohou XIII naĜízení þ. 1907/2006 v platném znČní.
· vPvB: SmČs nesplĖuje kritéria vPvB v souladu s pĜílohou XIII naĜízení þ. 1907/2006 v platném znČní.

3 Složení/informace o složkách
· 3.2 Chemická charakteristika: SmČsi
· Popis: SmČs obsahuje následující látky bez nebezpeþných pĜímČsí.
· Nebezpeþné chemické látky: odpadá

4 Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny:
Odstranit potĜísnČný odČv. V pĜípadČ každé nejistoty, nebo pĜi jakýchkoliv potížích vyhledat lékaĜskou pomoc a
pĜedložit tento bezpeþnostní list nebo etiketu pĜípravku. Dbát na ochranu vlastního zdraví.
· PĜi nadýchání:
Postiženého okamžitČ pĜesunout na þerstvý vzduch. OkamžitČ, pĜípadnČ podle symptomĤ postižení, pĜivolat
lékaĜe.
· PĜi styku s kĤží:
Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, dĤkladnČ opláchnout vodou a pĜípadnČ ošetĜit ochranným
kosmetickým krémem. Nepoužívat žádná rozpouštČdla. PĜi podráždČní kĤže nebo jiných potížích další postup
konzultovat s odborným lékaĜem.
(pokraþování na stranČ 2)
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· PĜi zasažení oþí:
RozevĜít oþní víþka, pĜípadnČ vyjmout kontaktní þoþku, a postižené oko dĤkladnČ vypláchnout þistou tekoucí
vodou po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s oþním lékaĜem.
· PĜi požití:
DĤkladnČ vypláchnout ústa vodou, a když je postižený pĜi vČdomí dát vypít vČtší množství vody a nevyvolávat
zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. OkamžitČ vyrozumČt lékaĜe.
· 4.2 NejdĤležitČjší akutní a opoždČné symptomy a úþinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici (viz info z kapitol 2 a 11 BL).
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaĜské pomoci a zvláštního ošetĜení
Záleží na jednotlivých cestách expozice (viz pĜedešlé info).

5 OpatĜení pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
Samotný produkt je nehoĜĐavý.
Oxid uhliþitý, hasící pČna, hasicí prášek, roztĜíštČný vodní proud. Hasivo pĜizpĤsobit k okolí.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody.
· 5.2 Zvláštní nebezpeþnost vyplývající z látky nebo smČsi
PĜi zahĜátí nebo v pĜípadČ požáru se mohou vytváĜet škodlivé plyny.
· 5.3 Pokyny pro hasiþe
· Zvláštní ochranné prostĜedky pro hasiþe:
Ochranné prostĜedky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým
pĜívodem vzduchu a pĜípadnČ celkový ochranný odČv.
· Další údaje:
Chladit vodou výrobky v uzavĜených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v
nepoškozených obalech z oblasti nebezpeþí. Kontaminovanou hasicí vodu oddČlenČ uschovat a nevypouštČt
do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoĜení odstranit podle pĜíslušných pĜedpisĤ.

6 OpatĜení v pĜípadČ náhodného úniku
· 6.1 OpatĜení na ochranu osob, ochranné prostĜedky a nouzové postupy
Pro pracovníky kromČ pracovníkĤ zasahujících v pĜípadČ nouze:
Respektovat pokyny uvedené v kapitole 7 a 8. Zabránit kontaktu s oþima, pokožkou a odČvem. Prostor
dostateþnČ vČtrat. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nekouĜit. PĜi vplyvu par použít dýchací pĜístroj.
Pro pracovníky zasahující v pĜípadČ nouze:
Pracovníci zasahující v pĜípadČ nouze musí mít osobní ochranné odČvy vyhovující (viz kapitola 5).
· 6.2 OpatĜení na ochranu životního prostĜedí:
Zabránit zvČtšování uniklého množství. PĜípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod
a pĤdy. PĜi rozsáhlejším úniku prostĜedku do životního prostĜedí postupovat podle místních pĜedpisĤ (zákon o
vodách, dle bodu 15) a kontaktovat pĜíslušné odbory místních úĜadĤ, referát životního prostĜedí nebo
inspektorát ýIŽP.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro þištČní:
Unikající produkt ohradit (napĜ. sorpþním hadem apod.), anebo použít kanalizaþní kryt na zabránČní úniku do
kanalizace. Pak uniklý produkt zasypat vhodným nehoĜlavým absorpþním materiálem, napĜ. univerzálním
sorbentem, pískem, zemí nebo jemným štČrkem, a potom sebrat do vhodných oznaþených nádob. DĤkladnČ
omýt zasažené místo a použité náĜadí vhodným þistícím prostĜedkem, nepoužívat Ĝedidla.
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpeþnému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranČní viz kapitola 13.

7 Zacházení a skladování
· 7.1 OpatĜení pro bezpeþné zacházení
PĜed použitím je nutno se seznámit s obsahem kapitol 2, 6, 8 a 11. Respektovat zákonné ochranné a
bezpeþnostní pĜedpisy pro nakládání s chemickými látkami. Nevdychovat aerosoly. Produkt držet mimo dosahu
otevĜeného ohnČ a zdrojĤ vysoké teploty. Zabránit kontaktu pĜípravku s oþima a pokožkou. Respektovat
pokyny a návod k použití uvedené na štítku obalu výrobku.
PĜi práci nejíst, nepít a nekouĜit. PĜed pĜestávkou a po skonþení práce umýt ruce a svléknout zneþištČný
pracovní odČv. Tento odČv uchovávat oddČlenČ.
(pokraþování na stranČ 3)
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· UpozornČní k ochranČ pĜed ohnČm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatĜení.
· 7.2 Podmínky pro bezpeþné skladování látek a smČsí vþetnČ nesluþitelných látek a smČsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Chránit pĜed sluneþním záĜením a teplem.
Chránit pĜed mrazem.
· UpozornČní k hromadnému skladování:
PĜechovávat oddČlenČ od oxidaþních þinidel, silných kyselin a luhĤ.
Skladovat oddČlenČ od potravin.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné
· 7.3 Specifické koneþné / specifická koneþná použití
Použití produktu je stanoveno výrobcem v návodu k použití, který je uveden na štítku obalu nebo v pĜiložené
dokumentaci.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostĜedky
· 8.1 Kontrolní parametry
· Limitní hodnoty expozice podle NV þ. 361/2007 Sb., v platném znČní a legislativy EU:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek dle národní legislativy, u kterých se musí kontrolovat
hraniþní hodnoty na pracovišti.
· Další upozornČní: Jako podklad sloužily pĜi zhotovení platné listiny.
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostĜedky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatĜení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpeþnostní pĜedpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích cest:
Za normálních okolností není potĜebná. V pĜípadČ nedostateþné ventilace, pĜi tvorbČ prachu a
pĜekroþení povolených limitních hodnot expozice použít vhodnou dýchací masku s filtrem pro
prachové þástice.
Filtr P2 (EN 14387).
· Ochrana rukou a kĤže:
Za standtartních okolností není potĜebná. V pĜípadČ prodlouženého kontaktu použít:
Ochranné rukavice (EN 374).
· Materiál rukavic
Nitrilkauþuk (EN 374).
TloušĢka materiálu rukavic: min. 0,11 mm
· Doba prĤniku materiálem rukavic
ุ 480 minut (EN 374).
Nebyly provedeny žádné testy, odolnost rukavic je potĜeba pĜed použitím testovat.
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat pĜesné þasy prĤniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana oþí a obliþeje:
V pĜípadČ nebezpeþí kontaktu produktu s oþima použít tČsnČ pĜiléhající ochranné brýle (EN 166),
nebo obliþejový štít.
· Jiná ochrana: Použít ochranný odČv s dlouhými rukávy, pĜípadnČ bezpeþnostní ochrannou obuv.
· Tepelné nebezpeþí: Nevztahuje se.
· Omezování expozice životního prostĜedí
DobĜe uzavírejte obaly po skonþení práce, zakrývejte obaly bČhem práce, oþistČte obaly od zneþištČní bČhem
práce, stabilnČ ukládejte obaly, zamezte pĜevrácení nezajištČného obalu.
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Skupenství:
pastovité
Barva:
bílá
· Zápach (vĤnČ):
slabý, charakteristický
· Prahová hodnota zápachu:
není urþeno
· pH pĜi 20°C:

8 - 9,5

· ZmČna stavu
Bod tání / bod tuhnutí:
není urþeno
Poþáteþní bod varu (pĜíp.rozmezí bodu varu): není urþeno
· Bod vzplanutí:

nedá se použít.

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství):

nedá se použít

· Teplota samovznícení:

není urþeno

· Teplota rozkladu:

není urþeno

· Samozápalnost:

produkt není samozápalný

· Výbušné vlastnosti:

u produktu nehrozí nebezpeþí exploze.

· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:

není urþeno
není urþeno

· Tlak páry:

není urþeno

· Hustota pĜi 20°C:
· Hustota páry
· Rychlost odpaĜování

cca 1,8 g/cm3
není urþeno
není urþeno

· Rozpustnost ve / mísitelnost s
voda:

rozpustný

· RozdČlovací koeficient n-oktanol/voda:

není urþeno

· Viskozita:
Dynamická pĜi 20°C:
Kinematická:
· 9.2 Další informace

cca 20000 mPas
není urþeno
další relevantní informace nejsou k dispozici

10 Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
PĜi dodržení stanovených pĜedpisĤ skladování a používání je pĜípravek stabilní (viz položka 7).
· 10.3 Možnost nebezpeþných reakcí
Zabránit kontaktu se silnými oxidaþními þinidly, silnými kyselinami a silnými zásadami.
· 10.4 Podmínky, kterým je tĜeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Nesluþitelné materiály: Viz odsek "možnost nebezpeþných reakcí".
· 10.6 Nebezpeþné produkty rozkladu:
PĜi vysokých teplotách mohou vznikat nebezpeþné rozkladné produkty. Viz kapitola 5.

11 Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických úþincích
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé úþinky:
· na kĤži: Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna.
(pokraþování na stranČ 5)
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· na zrak: Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna.
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující pĤsobení.
· Expozice vdechováním Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna.
· Expozice požitím Na základČ dostupných údajĤ nejsou kritéria pro klasifikaci splnČna.
· DoplĖující toxikologická upozornČní:
Produkt není nutno oznaþit na základČ výpoþtĤ všeobecných zaĜazovacích smČrnic ES pro pĜípravky v
posledním platném znČní.
PĜi správném zacházení a správném použití nezpĤsobuje produkt podle našich zkušeností a na základČ nám
pĜedložených informací, žádné škody na zdraví.
Produkt nebil testovaný.
· Úþinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Pro smČs nestanoveno. Komponenty smČsi nemají karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní úþinky.

12 Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Toxicita pro vodní organismy: Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulaþní potenciál Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v pĤdČ Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornČní:
Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo do kanalizace.
Produkt není klasifikován jako nebezpeþný pro životní prostĜedí.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepĜíznivé úþinky Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstraĖování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporuþení: Malá množství se mohou deponovat spoleþnČ s odpady z domácnosti.
· Katalog odpadĤ
Katalogová þísla s hvČzdiþkou (*) oznaþují odpady nebezpeþné (N), þísla bez hvČzdiþky oznaþují odpady
ostatní (O).
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod þíslem 16 03 05
15 01 02 Plastové obaly
· Kontaminované obaly:
· Doporuþení: Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako ostatní (O) odpad.

14 Informace pro pĜepravu
· 14.1 ýíslo OSN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

odpadá

· 14.2 PĜíslušný název OSN pro zásilku
· ADR, ADN, IMDG, IATA

odpadá

· 14.3 TĜída/tĜídy nebezpeþnosti pro pĜepravu
· ADR, IMDG, IATA
· tĜída
· ADN/R-tĜída:

odpadá
odpadá

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA

odpadá

· 14.5 Nebezpeþnost pro životní prostĜedí:

nedá se použít
(pokraþování na stranČ 6)
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· Látka zneþišĢující moĜe:

ne

· 14.6 Zvláštní bezpeþnostní opatĜení pro uživatele nedá se použít
· PĜeprava/další údaje:

podle výše uvedených naĜízení žádný nebezpeþný
náklad

15 Informace o pĜedpisech
· 15.1 NaĜízení týkající se bezpeþnosti, zdraví a životního prostĜedí/specifické právní pĜedpisy týkající se
látky nebo smČsi
· Hmatatelná výstraha pro nevidomé: Nemusí být na obalu umístČna.
· UzávČr odolný proti otevĜení dČtmi: Nemusí být na obalu umístČn.
· Právní pĜedpisy:
NaĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) v platném znČní.
NaĜízení komise (EU) þ. 453/2010, kterým se mČní naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 1907/2006
REACH.
NaĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 1272/2008 o klasifikaci, oznaþování a balení látek a smČsí
(CLP) v platném znČní.
Evropská dohoda o mezinárodní silniþní pĜepravČ nebezpeþných vČcí (ADR), vyhlášená pod þ. 64/1987 Sb., ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Úmluva o mezinárodní pĜepravČ (COTIF), vyhlášená pod þ. 8/1985 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 350/2011 Sb. o chemických látkách a smČsích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (chemický zákon).
Vyhláška þ.402/2011 Sb. o hodnocení nebezpeþných vlastností chemických látek a chemických smČsí a balení
a oznaþování nebezpeþných chemických smČsí.
Zákon þ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o obalech), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních pĜedpisĤ þlenských
státĤ týkajících se klasifikace, balení a oznaþování nebezpeþných pĜípravkĤ.
NaĜízení vlády þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi práci, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 634/1992 Sb., o ochranČ spotĜebitele, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmČnČ a doplnČní zákona þ. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 61/2000 Sb., o námoĜní plavbČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Vyhláška þ. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních
zdrojĤ zneþišĢování ovzduší emitujících a užívajících tČkavé organické látky a o zpĤsobu nakládání s
výrobky obsahujícími tČkavé organické látky.
· 15.2 Posouzení chemické bezpeþnosti: Posouzení chemické bezpeþnosti nebylo provedeno.

16 Další informace
Uvedené údaje odpovídají souþasnému stavu vČdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními
pĜedpisy. Nemohou být považovány za záruku vlastností, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní
aplikaci a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
Klasifikace smČsi byla provedena podle vyhlášky þ. 402/2011 Sb. v platném znČní. Klasifikace látky byla
provedena podle naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 1272/2008 (CLP).
· Pokyny na provádČní školení
Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpeþným používáním, pĜípadnČ musí
projít úvodním a opakovaným školením o bezpeþnosti práce pĜi používání tohoto výrobku.
· Podklady pro sestavení bezpeþnostního listu:
Podkladem pro vypracování bezpeþnostního listu byl bezpeþnostní list vydaný spoleþností Sto AG GmbH
NČmecko ze dne 17.10.2011.
· Spracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.cz
· Zkratky a akronymy:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European LIst of Notified Chemical Substances
NLP: No-Longer Polymers
CAS: Chemical Abstract Service
(pokraþování na stranČ 7)
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BL: Bezpeþnostní list
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Rªglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CLP – Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pro NaĜízení ES þ.1272/2008)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds
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