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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLO ČNOSTI 

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Názov 

Obchodné názvy 

Číslo produktu   

BELZONA® 3121 (MR7) ZÁKLAD 

BELZONA® 3121 (MR7) BÁZA 

2208/1243/03 

POUŽITIE LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Základ dvojzložkového systému. Pred použitím zmiešať s tvrdidlom. Renovačný a ochranný systém na utesnenie všetkých typov 
strešných povrchov proti poveternostným vplyvom aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Nanášať štetcom. Pri používaní  
dodržujte návod na použitie od spoločnosti Belzona®. 

IDENTIFIKÁCIA SPOLO ČNOSTI ALEBO PODNIKU  

VÝROBCA  

Názov 
Adresa 
 
 
Telefón 
Fax 

Belzona Polymerics Limited  
Claro Road, Harrogate  
North Yorkshire 
HG1 4AY 
+44 (0) 1423 567641 
+44 (0) 1423 505967 

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR  

Názov 
Adresa 
IČO 
Telefón 
Fax 

SLOVCEM, spol. s r.o. 
Duklianskych hrdinov 651, 901 01, Malacky, Slovenská republika 
31410324 
034 / 772 2917 
034 / 772 3438 

NÚDZOVÉ TELEFÓNNE  ČÍSLO  

Toxikologické informačné centrum (TIC) 
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK, FNsP akad. L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, SR: 
 

2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH  

 
 
 
02 / 547 741 66 

Zložka EC/CAS/IDX  Klasifikácia a označovanie*  Koncentrácia 
[%]  

xylén 215-535-7 
1330-20-7 

 

Xn 
R 10 
R 20/21 

1 -  5 

 

epoxidová živica (priem. molek. hmotn. ≤ 700) 

601-022-00-9 

500-033-5 
25068-38-6 

603-074-00-8 

Xi R 38 

Xi R 36/38 
R 43 

N R 51-53 

 

10 – 30 

nonylfenol 246-672-0 Xn R 22 1  -  5 
 
 

benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká, aromatická frakcia  
 
 

1,2,4-trimetylbenzén 
 
 
 

* znenie R-viet je uvedené v časti 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

25154-52-3 
601-053-00-8 

265-199-0 

64742-95-6 
649-356-00-4 

202-436-9 
95-63-6 

601-043-00-3 

C R 34 
N R 50-53 

Xn R 65 
R 51/53 
 

R 10 
Xn R 20 
Xi R 36/37/38 
N R 51-53 

 
 

10 – 30 
 
 

5 - 10 
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Poznámka k zloženiu:  Obsah benzénu v uhľovodíkovej zložke výrobku je výrazne nižší ako 0,1 hmotn. %, takže nie je 
klasifikovaný ako karcinogénny. 

 

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK  

Klasifikácia prípravku  Xi; N; R 10-36/38-43-51/53 

Fyzikálno-chemické riziká Výrobok je horľavý. Udržiavať mimo nechránených zdrojov svetla, zdrojov iskrenia a otvoreného 
ohňa. Výrobok môže spôsobovať vznik statickej elektriny. Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu 
sa koncentrovať nad podlahou. So vzduchom môžu tvoriť výbušnú zmes. 

Riziká pre človeka 
 
 

Riziká   
pre životné prostredie 

Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Nevdychovať pary. 
Expozícia výparmi môže spôsobovať dráždenie sliznice a dýchacieho ústrojenstva. Vniknutie do očí 
môže spôsobiť ich podráždenie a dočasné lokálne poškodenie. Používať osobné ochranné prostriedky. 

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 
životného prostredia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi  
inštrukciami a kartou bezpečnostných údajov. Tento materiál a príslušná nádoba musia byť 
zlikvidované ako nebezpečný odpad. 

 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI  

Všeobecné pokyny Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi  
poskytnúť informácie z tejto karty bezpečnostných údajov alebo z etikety. Informácie o toxických látkach, ich 
akútnej aj chronickej toxicite, ako i o terapii pri intoxikáciách jedovatými látkami poskytuje telefonicky  
aj písomne v nepretržitej 24-hodinovej službe Toxikologické informačné centrum. Pri bezvedomí nepodávať 
postihnutému nič ústami. 

Po inhalácii 
 
 

Po požití 
 

Po kontakte 
s pokožkou 
 

Po kontakte 
s očami  

Zabezpečiť čerstvý vzduch. Postihnutej osobe zabezpečiť teplo a kľud. Pri zástave dýchania poskytnúť umelé 
dýchanie. Nič nepodávať ústami. Pri bezvedomí uložiť postihnutú osobu do stabilizovanej polohy a zabezpečiť 
lekársku pomoc. 

V prípade náhodného požitia okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Zabezpečiť kľud. Vypláchnuť ústa veľkým  
množstvom vody a vypiť veľké množstvo vody. NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. 

Kontaminovaný odev vyzliecť. Zasiahnuté miesto dôkladne umyť vodou a mydlom alebo použiť vhodný 
prostriedok na čistenie pokožky. NEPOUŽÍVAŤ riedidlá ani rozpúšťadlá. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí  
(dráždenie, pálenie) vyhľadať lekársku pomoc. 

Odstrániť kontaktné šošovky. Ihneď dôkladne vyplachovať veľkým množstvom čistej  čerstvej vody  
počas najmenej 15-tich minút (pri otvorených viečkach). Vyhľadať lekársku pomoc. 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  

Vhodné hasiace 
prostriedky  

Nevhodné hasiace 
prostriedky  

Zvláštne riziká 

Piesok, hasiaca pena, oxid uhličitý (CO2), hasiaci prášok. V prípade väčšieho požiaru vodná hmla. 
 

NEPOUŽÍVAŤ priamy prúd vody. 
 

Pri horení vzniká hustý čierny dym, ktorý obsahuje nebezpečné produkty horenia (pozri v časti 10). Vystavenie 
sa účinkom produktov rozkladu pri horení môže byť pre zdravie nebezpečné. Uzavreté nádrže vystavené ohňu 
alebo vysokej teplote chladiť prúdom vodnej sprchy. Zabrániť úniku zvyškov hasiacich médií do kanalizácie 
a vodných tokov. 

Produkty horenia Oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), dym.  

Špeciálny 
ochranný výstroj 
a požiarna výzbroj 

Samostatný dýchací prístroj. 

 
 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ  

Všeobecné pokyny - 

Osobná ochrana Odstrániť zdroje zapálenia a vyvetrať zasiahnuté priestory. Zabezpečiť evakuáciu personálu, ktorý nie je 
nevyhnutne potrebný, z ohrozených priestorov. Zdržiavať sa proti vetru, aby nedošlo k nadýchaniu výparov. 
Zabrániť kontaktu prípravku s pokožkou a očami. Používať osobné ochranné prostriedky uvedené v časti 8. 
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Ochrana   
životného 
prostredia 

Spôsob 
zneškodnenia 

 

Zabrániť úniku výrobku do odtoku a kanalizácie. Pri úniku väčšieho množstva výrobku do kanalizačnej siete, 
pri znečistení potokov, riek alebo jazier okamžite informovať miestne úrady vodného hospodárstva. Ďalšie 
informácie sú uvedené v časti 16.  

Väčšinu výrobku preniesť vhodným spôsobom do vhodne označených nádob. Znečistené miesto posypať 
pieskom alebo iným inertným materiálom a premiestniť do nádob. Znečistený povrch vyčistiť vodou 
zmiešanou s čistiacim prostriedkom (saponátom). Ďalšie informácie sú uvedené v časti 13. Zabrániť úniku 
rozliateho výrobku alebo jeho zmesi s čistiacimi prostriedkami do povrchových vôd, kanalizácie 
alebo vodných tokov. Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. 

 
 

7. ZAOBCHÁDZANIE  A SKLADOVANIE  

Bezpečné 
zaobchádzanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečné 
skladovanie  

VŠEOBECNE  

Zabrániť nadýchnutiu výparov. Ak sa výrobok nepoužíva udržovať nádoby tesne uzavreté. Zabrániť 
prekročeniu medzných hodnôt koncentrácie v ovzduší, ktoré sú uvedené v časti 8. Zabrániť kontaktu výrobku 
s pokožkou a očami. V pracovných a skladovacích priestoroch je zakázané jesť, piť a fajčiť. Osobná ochrana 
osôb je uvedená v časti 8. Skladovať vždy v nádobách z rovnakého materiálu ako bola nádoba, v ktorom bol  
produkt dodaný. Dodržiavať princípy správneho hospodárenia a pravidelného zneškodňovania odpadu. 
POŽIAR/EXPLÓZIA  
Výrobok je horľavý. Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa koncentrovať nad podlahou. So vzduchom môžu 
tvoriť výbušnú zmes. Zabrániť tvorbe horľavých alebo výbušných koncentrácií výparov v ovzduší. Výrobok 
používať v priestoroch mimo nechránených zdrojov svetla a zdrojov zapálenia. Elektrické zariadenia by mali  
byť chránené v zmysle príslušných noriem a predpisov. Výrobok môže spôsobovať vznik statickej elektriny.  
Pri prenose z jednej nádoby do druhej je potrebné zvážiť nutnosť vhodného uzemnenia, použitie antistatickej 
obuvi a odevu. Používať iba neiskriace zariadenia. Princípy správneho hospodárenia a bezpečného 
zneškodňovania odpadu minimalizuje riziko samovoľného vznietenia a iného požiarneho nebezpečenstva. 
Zabezpečiť dostupnosť vhodného príslušenstva pre prípad núdze (požiar, únik látky, atď.). 

Dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené na obale. Skladovať na suchom, dobre vetranom mieste  
mimo dosahu zdrojov tepla, zapálenia a priameho slnečného svetla pri teplote medzi + 5 °C a + 30 °C. 
Nefajčiť. Zabrániť prístupu nepovolaných osôb. V blízkosti skladovacích priestorov zabezpečiť vhodné hasiace 
prostriedky. Skladovať oddelene od oxidačných činidiel, silných zásad a silných kyselín. 
OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
Únik, nesprávne skladovanie chemikálií a odpadov alebo ich zneškodňovanie nevhodným spôsobom môže 
spôsobiť znečistenie životného prostredia presiaknutím do pôdy a vážne poškodenie spodných vôd, ktoré sú 
dôležitým zdrojom pitnej vody. Všetky, ale obzvlášť kvapalné odpady, musia byť bezpečne skladované 
na vhodne upravenom mieste, ktoré je izolované od odvodňovacieho systému a zabezpečené 
proti akémukoľvek úniku. 

 
 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA  

MEDZNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE  

 
 
 
 
 
 

priemerná 

 
 
 
 
 

NPHV 

 
 
 
 
 
 

hraničná 
P.Č Chemická látka EINECS CAS 

. 
ml.m-3(ppm) mg.m-3 kategória mg.m-3 

264. 1,2,4-trimetylbenzén 202-436-9 95-63-6 20 100 II.,1 - 
269. xylén 215-535-7 1330-20-7 50 221 - 442 K 

NPHV   –  najvyššie prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci 

K   – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu spôsobovať až 
smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným  
prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. 

 
 
 

II. 

Kategórie hraničných NPHV 
 

Faktory so systémovými účinkami  
Začiatok účinku ≤ 2 hod. 

Krátkodobé vystavenie  
Hodnota trvanie 

 

30 min 

Frekvencia  
za zmenu 

II.,   1: polčas vylúčenia z organizmu 
< 2 hod. 

2 x NPHV 
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3. Indikatívne biologické medzné hodnoty 
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Faktor  
v pracovnom ovzduší (CAS) 
 
Xylén (všetky izoméry) 

Zisťovaný faktor 
Biologický expozičný 

test 
xylén 

Prípustná hodnota 
BMH  

 

1,5 mg.l-1 

Vyšetrovaný 
materiál 

 
K 

Čas odberu vzorky 
 
 

b 
(1330-20-7) 

K – krv 
M   – moč 

kyselina  metylhippurová     2000 mg.l-1 M b 

b   – koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny. 

Prípravok neobsahuje ďalšie látky, pre ktoré sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty vystavenia (NPHV) zamestnancov 
chemickým faktorom pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 45/2002 zo 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými  
faktormi, ani látky, pre ktoré sú stanovené technické smerné hodnoty (TSH) plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi  
a mutagénnymi  účinkami v pracovnom ovzduší podľa Nariadenia vlády SR č. 46/2002 zo 16. januára 2002 o ochrane zdravia 
pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi. 

Tabuľka č. 1   
(Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom  
ovzduší budov) 

Položka číslo Znečisťujúca 
látka 

 
9. Xylény 

vyjadrená ako 
 
 

C4H4(CH3)2 

priemerná 
koncentrácia   

(µg.m-3) 
4800 

čas 
(hod) 

 
24 

Poznámka 

Najvyššie prípustné koncentrácie chemických látok a prachových častíc sa ustanovujú z hľadiska ich toxického pôsobenia na zdravie 
ľudí priemernou polhodinovou koncentráciou, jednohodinovou koncentráciou, osemhodinovou koncentráciou, 
dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou podľa tabuľky 1. 

Medzné hodnoty expozície (Veľká Británia) 

Chemická látka CAS STD LT EXP   
8 hod 

ST EXP 
15 min 

Poznámka 

xylén 
benzínové rozpúšťadlá (ropné),   
ľahká, aromatická frakcia  
1,2,4-trimetylbenzén 

OES – Occupational Exposure Standard 

1330-20-7 OES 

64742-95-6 SUP 

95-63-6 OES 

50 ppm (Sk) 

200 mg.m-3 

25 ppm 

100 ppm (Sk) 

- 

- 

 

údaj výrobcu 

Sk 
SUP 

– znamená, že látka môže byť absorbovaná cez pokožku 
– znamená, že uvedená hodnota je stanovená výrobcom  

Vo Veľkej Británii je odporúčaná vnútropodniková hodnota OEL (Occupational Exposure Limit; LT EXP 8 hod.) 150 mg.m-3 
pre celkové množstvo zmesi uhľovodíkových rozpúšťadiel, ktoré sú súčasťou tohoto výrobku, podľa recipročnej výpočtovej metódy  
uvedenej v EH 40. 

KONTROLA EXPOZÍCIE  

Na pracovisku 
Všetky osobné ochranné prostriedky vrátane dýchacích prístrojov, ktoré majú zabezpečiť obmedzenie expozície nebezpečnými  
látkami, sa musia používať v súlade s požiadavkami platných predpisov a noriem. 

Všeobecné 
informácie 
 

Ochrana 
dýchacieho 
ústrojenstva 

Dýchacie   
prístroje  

Medzné hodnoty expozície nesmú byť na pracovisku prekročené. V prípade, že existuje podozrenie, že by sa 
mohli koncentrácie v pracovnom ovzduší k nim blížiť, je potrebné uskutočniť vhodný monitoring. Odoberanie 
vzoriek sa uskutočňuje buď v dýchacej zóne pracovníkov alebo v pracovnom ovzduší. 

V pracovných priestoroch je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. Ak nie je možné dosiahnuť dostatočne 
nízke koncentrácie škodlivín v pracovnom ovzduší, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky  
dýchacieho ústrojenstva (pozri „Dýchacie prístroje“ nižšie). 

VŠEOBECNÝ POSTUP OCHRANY DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA  

Je dôležité, aby bol garantovaný ochranný faktor používaných dýchacích prístrojov vyšší ako koncentrácia 
škodlivín v pracovnom ovzduší.  
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BEŽNÉ POUŽITIE  
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Ochrana rúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana očí 

Odporúča sa, aby ochranné dýchacie prístroje vyhovujúce EN 136 (celotvárová maska) alebo EN 140 
(polotvárová maska) boli používané v kombinácii s filtrami zachytávajúcimi organické pary (A 1). V prípade, 
že existuje predpoklad prítomnosti významného množstva prachu v pracovnom ovzduší, 
spolu s horeuvedenými filtrami je potrebné použiť aj vysokoúčinný filter proti prachu (napr. P3). Je 
mimoriadne dôležité, aby bol ochranný dýchací prístroj na tvári správne a tesne upevnený a filtre vymieňané 
v súlade s pokynmi výrobcu. 
APLIKÁCIA MALÝCH MNOŽSTIEV   
V prípade manipulácie s výrobkom v dobre vetraných priestoroch nie je požadovaná ochrana dýchacích ciest.  

VŠEOBECNÝ POSTUP OCHRANY RÚK  
Ochrana rúk by mala byť zabezpečená v súlade s požiadavkami platných predpisov a noriem EN 374 
o ochranných rukaviciach proti chemikáliám. Ochranné rukavice by mali chrániť pokožku pred nežiadúcimi  
účinkami chemikálií. Mali by spĺňať kritérium nepriepustnosti a odolnosti. Mali by sa pravidelne meniť 
aby nedošlo k zníženiu ich ochrannej funkcie. Ak nie je možné zabezpečiť, aby boli rukavice vymenené ešte  
pred garantovanou dobou odolnosti alebo existujú pochybnosti o dĺžke odolnosti, odporúčanie vhodného typu 
žiadajte od výrobcu rukavíc. Ochranné krémy môžu pomôcť chrániť exponovanú časť pokožky, ale nie sú 
náhradou plnohodnotnej fyzickej ochrany pokožky rukavicami. Nesmú sa použiť, ak už došlo k expozícii. 
ŠPECIFICKÉ ODPORÚČANIA  
Použiť ochranné rukavice odolné chemikáliám vyrobené z neoprénu alebo nitrilu.   
BEŽNÉ POUŽITIE  
Použiť ochranné stredne odolné rukavice, ktoré poskytujú ochranu zápästia. 

Ochranu očí (ochranné okuliare) je doporučené používať po celý čas manipulácie s prípravkom ako aj pri jeho 
používaní v súlade s EN 166 Osobná ochrana zraku. 

Ochrana pokožky BEŽNÉ POUŽITIE   
Ochranná kombinéza zo syntetického polyetylénu, ľahký ochranný oblek Tyvek PRO-TECH s mimoriadne 
vysokým stupňom ochrany proti chemikáliám alebo rovnocenná kombinéza vyrobená v súlade s platnými 
normami ochrany proti kvapalným chemikáliám (prEN 13034 Type 6). Silne znečistený odev vyzliecť 
a pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom alebo použiť vhodný prostriedok na čistenie pokožky. 
APLIKÁCIA MALÝCH MNOŽSTIEV  
Bežne postačuje bavlnená kombinéza. 

Ďalšie údaje PRACOVNÁ HYGIENA  

Po manipulácii s prípravkom, pred jedlom, fajčením alebo použitím toalety sa starostlivo poumývať. 
Zabezpečiť dostupnosť technických prostriedkov (prívod tečúcej vody, nádobu s vodou) pre pohotový výplach 
očí. Ak to je nevyhnutné znečistený pracovný odev vyzliecť, aby sa predchádzalo kontaminácii povrchov 
a nebezpečenstvu neúmyselného kontaktu s pokožkou a požitiu. Ochranné oblečenie pravidelne čistiť. Osobné 
ochranné prostriedky vhodne uskladňovať a uchovávať. Po práci pokožku ošetriť vhodným regeneračným  
krémom. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Fyzikálny stav 
Vzhľad 
Farba 
Zápach  

kvapalná látka 
tixotrópna kvapalina 
- 
uhľovodíkový 

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ, BEZPE ČNOSTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE  

pH   
Teplota varu [°C] 
Teplota tuhnutia [°C] 
Teplota vzplanutia [°C] 
Teplota rozkladu [°C] 
Medze výbušnosti [% ] 
Nebezpečenstvo výbuchu 
Horľavosť 
Oxidačné vlastnosti  
Tlak pár  [kPa ] 
Hustota [g.ml-1] 
Rozpustnosť vo vode [g.l-1] 

- 
> +154* (760 mmHg) 
- 
> +54 (metóda CC closed cup) 
- 
horná m. (% obj.): -   
- 
horľavý 
- 
< 0,29* (+20 °C) 
1,15 - 1,19 (+20 °C) 
nemiešateľný s vodou 

 
 
 
 
 
 
dolná m. (% obj.): - 

Rozpustnosť v tukoch [g.l-1] - 
Rozdeľ. koef. n-oktanol-voda - 
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