
 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH  ÚDAJOV 
 

KM PLUS spol. 

         s.r.o. 

www.kmplus.cz 

ŠAMOTOVÁ VÝMAZOVÁ 

HMOTA 

Dátum vydania: 1.1.2015 

Dátum revízie: 1.1.2015 

Revízia:  

Strana: 1 z 8 

 

 

1. ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu 

Identifikácia o výrobku: Malty ţiaruvzdorné Akosť: M40- / 0,7 /; M40- / 1,5 / 

Ďalší názov látky: Šamotová výmazová hmota 

1.2 Relevantné identifikované pouţitia látky alebo zmesi a pouţitia, ktoré sa neodporúčajú: 

Relevantné identifikované pouţitia: Stavebníctvo - suchá ţiaruvzdorná malta na báze ohňovzdorných 

ostriva, keramické alebo hydraulické väzby určená na murovanie šamotového muriva. 

Pouţitia, ktoré sa neodporúčajú: Neuvedené. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Dodávateľ:  BAL SLOVAKIA, s.r.o. 

Miesto podnikania: Černovská 1670/8, 010 08, Ţilina, Slovenská 

republika 

Telefón: +421 41 500 5890 

Fax: +421 41 564 3583 

Výrobca:   KM PLUS spol. s r.o. 

Miesto podnikania: Tyršova 86,Chrast 53851, Česká republika 

Identifikačné číslo: 25961101 

Telefón: +420 777 948 350 

Informácie k výrobkom:  www.kmplus.cz 

E-mail osoby zodpovednej za KBÚ:  kmplus@kmplus.cz 

1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum 00421-(0)2-547 741 66; 24-

hodinová konzultačná sluţba pri akútnych intoxikáciách. 

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikácia prípravku: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona podlé Smernice 

pre nebezpečné prípravky (1999/45/ES) ani podlé narazení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 CLP. 

2.2 Riziká pre človeka: Môţe mechanicky dráţdiť oči, dýchacie cesty a pokoţku. 

2.3 Riziká pre ţivotné prostredie: Nemá závaţné účinky na ţivotné prostredie. 

2.4 Moţné nesprávne pouţitie látky alebo prípravku: Neuvádza sa. 

2.5 Iné riziká: Nie sú špecifikovaná. 

 

http://www.kmplus.cz/
mailto:kmplus@kmplus.cz
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3 ZLOŢENIE/INFORMÁCIE O ZLOŢKÁCH 

3.1 Popis a charakteristika: 

Suchá zmes na báze syntetického ostriva, keramické alebo hydraulické väzby tvorená hlinitanovým 

cementom. Malta obsahuje 30-85% oxidu hlinitého nevláknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-

20% oxidu kremičitého - kremeňa (CAS: 14808-60-7, ES: 238-878- 4), 0-5% Kristobalit (CAS: 14464-46-

1, ES: 238- 455-4) a 0-20% vysocehlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2). 

3.2 Látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie alebo ţivotné prostredie: 

Výrobok neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle zákona ... 356/2003 Zb., V platnom 

znení, ani látky uvedené v platnom Zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných chemických látok v 

zmysle vyhl. 232/2004 Zb., V platnom znení. 

3.3 Látky, pre ktoré existujú expozičné limity pre pracovné prostredie: 

Viď údaje v kap. 8.1. 

3.4 Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne: 

Výrobok neobsahuje látky typu PBT a vPvB. 

4 POKYNY PRE PRVÚ POMOC 

4.1 Všeobecné pokyny: Vzniknutý prach môţe vo väčšom mnoţstve dráţdiť sliznice, spojivky a dýchacie 

cesty pri práci dodrţiavať pracovnú hygienu. V prípade váţnych ťaţkostí vyhľadať lekársku pomoc. 

Okamţitá lekárska pomoc nie je nutná. 

4.2 Pri nadýchaní: Príznaky: Dráţdenie dýchacích ciest. 

Prvá pomoc: Pri nadýchaní prachu je nutné prejsť na čerstvý vzduch. Ústnu dutinu vypláchnuť vodou, 

vysmrkať sa, aby sa odstránil vdýchnutý prach. 

4.3 Pri styku s pokoţkou: Príznaky: Môţe dráţdiť. 

Prvá pomoc: Odstrániť postihnutú osobu od zdroja kontaminácie. Odstrániť kontaminovaný odev a obuv, 

pred ďalším pouţitím vyčistiť. Pokoţku urýchlene starostlivo umyť teplou vodou a mydlom alebo iným 

prostriedkom na umývanie koţe a ošetriť vhodným krémom. 

4.4 4.4 Pri zasiahnutí očí: Príznaky: Pri zasiahnutí očí vyvoláva podráţdenie. 

Prvá pomoc: Vymývajte prúdom vlaţnej vody nejmén.15 minút za násilného otvorenia 

oči. Po vypláchnutí je moţné pouţiť vhodnú očnú vodu. Umyť aj okolie oči vodou. 

V prípade ťaţkostí vyhľadajte lekársku pomoc. 

4.5 4.5 Pri poţití: Príznaky: Pri poţití prachu sa môţe prejaviť dočasné podráţdenie zaţívacieho systému 

zahŕňajúce ţalúdočnú nevoľnosť a zvracanie. 

Prvá pomoc: Nikdy nevyvolávať zvracanie u osoby v bezvedomí! Osobe v bezvedomí 

nepodávať ţiadne nápoje! Ústa vypláchnuť dôkladne vodou, vypiť niekoľko pohárov vody. 
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V prípade ťaţkostí vyhľadať lekársku pomoc. 

4.6 Ďalšie údaje: Nie sú. 

5 PROTIPOŢIARNE OPATRENIA 

5.1 Vhodné hasiace prostriedky: Nehorí. Pouţitý obalový materiál môţe byť horľavý, pouţite 

Vhodné hasivo v závislosti na okolitom poţiari. 

5.2 Nevhodné hasiace prostriedky: Nie sú. 

5.3 Zvláštne nebezpečne: Nie je. 

5.4 Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: Pouţiť v závislosti na okolitom poţiari. 

5.5 Ďalšie údaje: Nehorľavý materiál.. 

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1 Opatrenia na ochranu osôb: Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. V prípade prašného prostredia 

pouţívať osobné ochranné pracovné prostriedky (viď kap. 8). Iné osobitné opatrenia nie sú nutné. 

6.2 Opatrenia na ochranu ţivotného prostredia: Nemá akútne negatívne účinky na ţivotné prostredie. 

Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. Znehodnotený výrobok umiestniť do určených zberných 

nádob na odpad. 

6.3 Čistiace metódy: Rozsypaný výrobok zmiesť, umiestniť do určených nádob na odpad. Pri čistení zabrániť 

nadmernému vývoju prachu. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné. 

6.4 Ďalšie údaje: Pozri kap. 8 a 13. 

 

7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Zaobchádzanie: Pri manipulácii zabrániť nadmernému (neţiadúcemu) vývinu prachu. Pouţívať 

osobné ochranné pracovné prostriedky tam, kde je to potrebné. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné. 

7.2 Skladovanie: 

7.2.1 Podmienky pre bezpečné skladovanie: Skladovať v suchu. Zabrániť vývinu prašnosti. 

7.2.2 Limity pre skladovanie: Nie sú stanovené. 

7.2.3 Osobitné pouţitia: Okrem údajov uvedených v kapitole 1.2 nie sú ţiadne ďalšie poţiadavky a pokyny. 

8 KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Limitné hodnoty expozície: Riadi sa podľa nar. vl. č. 178/2001 Zb., ktorým sa stanovujú podmienky 

ochrany zdravia zamestnancov. pri práci, príloha č. 3: Prípustné expozičné limity pre prach: 

Pre daný prípravok nie sú stanovené hygienické limity. Vzhľadom k charakteru prípravku moţno pouţiť 
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nasledujúce hodnoty: 

Pre prachy s prevaţne fibrogenným účinkom: 

                                                                          látka PELr (mg.m-3)                    PELc (mg.m-3) 

                                                                          (dýchateľných frakcia)              (celková frakcia) 

kremeň, Kristobalit 0,1 - 

                                                                          látka PEL (mg.m-3)                     PELc (mg.m-3) 

                                                                                  Fr .. 5%                                      Fr .. 5% 

ostatné kremičitany                                                 2,0                         10: Fr                10 

(Fr = respirabilnú frakcie) 

Pre prachy s moţným fibrogenným účinkom: 

                                                                     látka PELc (mg.m-3) 

                                                                      (celková frakcia) 

Amorfný SiO2 4,0 

Pre prachy s prevaţne nešpecifickým účinkom 

                                                                                   látka PEL (mg.m-3) 

Hliník a jeho oxidy (s výn. Gama Al2O3)                            10 

 

8.1 Kontroly expozície: 

8.1.1 Obmedzovanie expozície pracovníkov: Ventilácia - Kde je moţné udrţiavať obsah prachu v ovzduší 

pod kontrolou pomocou technických metód (miestne odsávanie, vetranie a pod.) 

Osobné ochranné prostriedky: 

Ochrana dýchacích ciest: Pri prekročení NPK pouţiť respirátor s filtrom proti fibrogenným prachom. 

Ochrana očí: V mieste nadmerného prášenia pouţiť ochranné okuliare s bočnicami. 

Ochrana rúk: Ochranné pracovné rukavice (napr. Koţené). 

Ochrana koţe: Pracovný odev a obuv. 

Ďalšie údaje: 

Zabrániť kontaktu s očami, nevdychovať. 

Bezdôvodne sa nezdrţiavať v miestach s vyššou koncentráciou prachu 

Pred jedlom, pitím, návštevou toaliet a po skončení práce dodrţiavať beţnú osobnú hygienu. 

8.1.2 Obmedzovanie expozície ţivotného prostredia: 

Zabrániť rozprášenie výrobku rezanie, brúsenie, lámanie a pod. 
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9  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Všeobecné informácie: 

Vzhľad a skupenstvo (pri 20 ° C): pasta. 

Farba: základná - biela, ďalej rôzne pastelové odtiene. 

Zápach: po disperziu. 

9.2 Informácie dôleţité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a ţivotného prostredia: 

Informácie sa vzťahujú k prípravku. 

9.3 Všeobecné informácie: 

Skupenstvo pri 20 ° C:  pevné - sypká zmes so zrnitosťou pod 1 mm 

Farba:   rôzna 

Zápach (vôňa):   nie je 

9.4 Dôleţité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a ţivotného prostredia: 

Hodnota pH:      6 - 9 

Bod varu (° C):      nestanovuje sa 

Bod vzplanutia (° C):     nehorí 

Horľavosť (° C):     nehorí 

Výbušné vlastnosti:    nemá 

Oxidačné vlastnosti:     nemá 

Tlak pary:      nestanovuje sa 

Relatívna hustota pri 20 ° C 2,10:    3,50 g / cm3 (objemová hmotnosť) 

Rozpustnosť:      nerozpustný 

Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C:   nerozpustný 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:   neuvádza sa 

Viskozita:     neuvádza sa 

Hustota pár:      neuvádza sa 

Rýchlosť odparovania:    neuvádza sa 

9.5 Ďalšie údaje: 

Teplota topenia (° C):     neudáva sa 

10 STABILITA A REAKTIVITA 

Za normálnych podmienok stabilný. 
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10.1 Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť: Nie sú. 

10.2 Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť: Nie sú. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú. 

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Cesty vstupu do organizmu: Pri beţných cestách vstupe do organizmu nemá akútne ani chronické účinky. 

11.1 Akútna toxicita: 

LD50, orálne, potkan (mg.kg-1): nest. 

LD50, dermálne, potkan alebo králik (mg.kg-1): nest. 

LC50, inhalačne, potkan, pre aerosoly alebo častice (mg.kg-1): nest. 

LC50, inhalácia, potkan, pre plyny a pary (mg.kg-1): nest. 

11.2 Subchronická - chronická toxicita: Neudáva sa. 

11.3 Ďalšie účinky:  

Senzibilizácia: Nie je. 

Karcinogenita: Nie je. 

Mutagenita: Nie je. 

Toxicita pre reprodukciu: Nie je. 

Skúsenosti u človeka: Neuvedené. 

Vykonanie skúšok na zvieratách: Údaje nie sú k dispozícii. 

Ďalšie údaje: Výrobok môţe obsahovať kryštalický kremeň. Inhalácia prachu z výrobku je povaţované za 

zdroj minimálneho rizika vzniku pľúcnej fibrózy (silikózy). Pravdaţe, na chronické obštrukčné ťaţkosti na 

pľúcach sú podozrenia aţ po veľmi dlhých časoch expozície (roky) koncentráciám prekračujúcim 

prípustné limity. Karcinogenita Kristobalit nebola pre človeka jednoznačne preukázaná. 

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Ekotoxicita: Pôvodom prírodný materiál, nie je predpoklad toxických účinkov na vodné organizmy. 

12.2 Mobilita: Údaj nie je k dispozícii. 

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť: Výrobok je inertný a nerozkladá sa. 

12.4 Bioakumulačný potenciál: Údaj nie je k dispozícii. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT: Nie je vyţadované. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Výrobok je inertný a jeho moţné negatívne účinky spočívajú v mechanických 

účinkoch zaprášenie. 
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13 POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE 

13.1 Odstraňovanie látky alebo prípravku: Zaradenie odpadu podľa vyhl. 381/2001 Zb. (Katalóg odpadov): 

10 12 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanie, kat. O. 

Zneškodnenie prázdneho obalu: Podľa charakteru konštrukčného materiálu obalu je odpad zaradený do sk. 

15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho obalového odpadu)., Kat. O. Prázdny obal bez 

zvyškov obsahu je moţno zneškodňovať postupy závisiacimi na konštrukčnom materiáli obale (spätný 

zber, recyklácia, skládkovanie, spaľovanie). 

13.2 Vhodné metódy odstraňovania látky alebo prípravku: Skládkovanie na skládkach príslušnej 

skupiny. 

13.3 Právne predpisy o odpadoch: Zákon 185/2001 Z. z., O odpadoch 

Vyhl. Č. 381/2001 Zb. (Katalóg odpad ..) 

Vyhl. Č.383 / 2001 Zb. o podrobnosti nakladania s odpadmi 

 

14 INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Pozemná preprava: ADR / RID: Nepodlieha predpisom. 

Vnútrozemská vodná preprava: Nepodlieha predpisom. 

Námorná preprava: Nepodlieha predpisom. 

Letecká doprava: Nejestvuje sa. 

15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

Posúdenie chemickej bezpečnosti pre látky obsiahnuté v prípravku nebolo uskutočňované. 

15.1 Informácie týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a ţivotného prostredia, ktoré musia byť 

uvedené na obale látky alebo prípravku: Nepodlieha povinnému označovaniu podľa zákona 356/2003 v 

platnom znení. 

15.2 Špecifické stanovenia na úrovni Európskych spoločenstiev 

Bezpečnostný list zodpovedá poţiadavkám predpisov Európskej únie: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

15.3 Špecifická ustanovenia týkajúce sa ochrany osôb alebo ţivotného prostredia: Nie sú špecifikovaná. 

16 ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Pokyny pre školenie: 

V rámci školenia BOZP zoznamovať so zásadami práce s prípravkom as predpísanými osobnými 

ochrannými prostriedkami. 
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Odporúčané obmedzenia pouţitia: Pouţívať len pre účely určené výrobcom. 

Pri manipulácii s výrobkom odporúčame zachovávať nasledujúce odporúčania. Odporúčania sú v záujme 

unifikácie uvedená formou S-viet: 

S22 - Nevdychujte prach 

S24 / 25 - Zabráňte kontaktu s pokoţkou a očami 

S28 - Po kontakte s pokoţkou okamţite umyte veľkým mnoţstvom teplej vody a mydlom 

S37 / 39 - Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít 

Ďalšie informácie: Vyššie uvedené údaje popisujú výhradne bezpečnostné poţiadavky výrobku a opierajú 

sa o súčasný stav našich vedomostí. Nepopisujú vlastnosti výrobku v zmysle akostných parametrov a 

zákonných predpisov pre plnenie záruk. 

Zdroje najdôleţitejších údajov: Údaje obsiahnuté v tomto liste boli spracované podľa podkladov výrobcu a 

ďalej na podkladov platných právnych predpisov SR. 

Údaje o zmenách a revíziách: 

Č.revize 1. Dátum 6.11.2007 Vykonané zmeny 

Úprava štruktúry a formálne úpravy celého KBÚ podľa prílohy č.II 

k Na.řízení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 


