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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Flockungsmittel Sedi Flock 310
Ďalšie názvy produktu
BO 50028310, 10 kg
BO 50028311, 100 g
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Firma:
BOHLE AG
Ulica:
Dieselstr. 10
Miesto:
D-42781 Haan

Telefón:
e-mail:
Partner na konzultáciu:
e-mail:
Internet:
Informačné oddelenie:
1.4. Núdzové telefónne číslo:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefón: +49 2129 5568-276

Toto číslo je v prevádzke len v úradných hodinách. +49 2129 5568-276

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
2.2. Prvky označovania
Ďalšie pokyny
Výrobok nemusí byť klasifikovaný a označený v súlade s predpismi EU alebo príslušnou národnou legislatívou.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Chemická charakteristika
BENTONITE

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Preneste na čerstvý vzduch.
Pri kontakte s pokožkou
Umyte mydlom a vodou.
Pri kontakte s očami
Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody aj pod viečkami.
Pri požití
Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
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Vhodné hasiace prostriedky
Piesok, Hasiaci prášok, Pena, Striekací vodný lúč
5.3. Rady pre požiarnikov
Štandardný postup pri chemickom požiari.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Zabráňte tvorbe prachu.
Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Nesplachujte do povrchových vôd.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Zoberte a zariaďte zneškodnenie bez prášenia. Na odstránenie použite osvedčený priemyselný vysávač.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu
Zabráňte prášeniu. Zaiistite dostatočné odsávanie u strojov a v miestach, kde sa môže tvoriť prach.
Nedýchajte pary/prach.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky.
7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Udržujte nádobu těsne uzatvorenú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Udržujte mimo kontakt s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. Pred pracovnými prestávkami a po
skončení smeny si umyte ruky. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
Ochrana očí/tváre
ochranné okuliare s bočnými krytmi vyhovujúce norme EN166
Ochrana rúk
Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciam smernice EU 89/689/EHS a od nej odvodenej normy
EN 374.
Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Časticový filtračný prístroj (EN 143) Odporúčaný typ filtra: P2

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:
Farba:
Zápach:

prášok
béžový
žiadny
Metóda

Hodnota pH:

ca. 8

Zmena skupenstva
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Teplota topenia:

>1000 °C

Hustota (pri 20 °C):

ca. 2,6 g/cm³

Rozpustnosť vo vode:

nerozpustný

Obsah rozpúšt' dla:

0%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nie sú známe.
10.2. Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Zabráňte prášeniu. Chráňte pred vlhkosťou.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Skúsenosti z praxe
Iné pozorovania
Prach produktu môže dráždiť oči, pokožku a dýchací systém.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
Všeobecné údaje
Pri normálnom spôsobe použitia nie sú známe ani očakávane žiadne ekologické škody.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Informácie o zneškodňovaní
V súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky
Nekontaminované a bezozvyšku vyprázdnené balenia môžu byť privezené na opätovné zhodnotenie. S
kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Ďalšie inštrukcie
Nie nebezpečné tovary v zmysle ADR/RID, ADNR, IMDG kódu, ICAO/IATA-DGR

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Regulačné informácie EU

2010/75/EÚ (VOC):

0%

Národné predpisy

ODDIEL 16: Iné informácie
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Ďalšie informácie
Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a
nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu.
Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z posledného platného Listu bezpečnostných
údajov predchádzajúceho dodávateľa.)

Revízne číslo: 2,00

SK

Prepracované dňa: 31.01.2017

