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BELZONA® 4141 (MAGMA-BUILD) TVRDIDLO  
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLO ČNOSTI 

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Názov 

Obchodné názvy 

Číslo produktu   

BELZONA® 4141 (MAGMA-BUILD) TVRDIDLO 

BELZONA® 4141 (MAGMA-BUILD) SOLIDIFIER 

3301/1303/02 

POUŽITIE LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Tvrdidlo dvojzložkového systému. Pred použitím zmiešať so základom. Na obnovu poškodených vertikálnych a stropných 
betónových povrchov. Nanášať ručne (pozri v časti 8). 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 

[%]  

2,2’-iminodi(etylamín) 203-865-4 Xn R 21/22 5 - 10 
 
 
 

4-nonylfenol (nonyl je rozvetvený) 

111-40-0 
612-058-00-X 

 

284-325-5 
84852-15-3 

601-053-00-8 

C R 34 
R 43 
R 52/53 

Xn R 22 
C R 34 
N R 50-53 

 
 
 

10 - 30 

benzylalkohol 202-859-9 
100-51-6 

603-057-00-5 

Xn R 20/22 30 - 60 

2-piperazín-1-yletylamín 205-411-0 Xn R 21/22 0  -  1 
 
 
 

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín 

140-31-8 
612-105-00-4 

 

220-666-8 
2855-13-2 

612-067-00-9 
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BELZONA 4141 MAGMA BUILD TVRDIDLO 
 

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

 

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK  

Klasifikácia prípravku  C, N; R 20/21/22-34-43-51/53 

vydané: 8. 10. 2004 revízia:  --.--.---- 

Fyzikálno-chemické riziká Výrobok je horľavý. Udržiavať mimo tepelných zdrojov, zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. 

Riziká pre človeka 
 

Riziká   
pre životné prostredie 

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Spôsobuje popáleniny. Môže spôsobiť 
senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.   

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 
životného prostredia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 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 NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. Zabezpečiť  kľud. Vypláchnuť ústa vodou 
a každých 10 minút počas 30-tich minút vypiť pohár vody. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

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), oxidy dusíka, amoniak a 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.  

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.  

Zhromaždiť pomocou nehorľavých absorbentov napr. piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny alebo iného  
inertného materiálu a premiestniť do vhodných označených nádob. Zneškodnenie vzniknutej zmesi zabezpečiť 
vhodným profesionálnym spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Znečistený  
povrch vyčistiť vodou zmiešanou s čistiacim prostriedkom (saponátom). 
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Ďalšie informácie sú uvedené v časti 13. Zabrániť úniku rozliateho výrobku alebo jeho zmesi s čistiacimi  
prostriedkami do povrchových vôd, kanalizácie alebo vodných tokov. 

 

7. ZAOBCHÁDZANIE  A SKLADOVANIE  

Bezpečné 
zaobchádzanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečné 
skladovanie  

VŠEOBECNE  

Počas prepravy alebo pri dlhšom skladovaní sa výpary môžu hromadiť vo vrchných častiach nádob. 
Pri otvorení nádob zabrániť nadýchnutiu výparov. Ak sa výrobok nepoužíva udržujte 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. Zabezpečiť vhodné zariadenia pre prípad núdze (požiar, únik látky, atď.). 
Dodržiavať princípy správneho hospodárenia a pravidelného zneškodňovania odpadu. 
POŽIAR/EXPLÓZIA  
Výrobok je horľavý. Udržiavať mimo tepelných zdrojov, zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. Princípy 
správneho hospodárenia a bezpečného zneškodňovania odpadu minimalizuje riziko samovoľného vznietenia  
a iného požiarneho nebezpečenstva. 
ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE  
Ochranné rukavice by mali počas predpokladaného používania spĺňať kritérium nepriepustnosti a odolnosti.  
Ak to nie je možné, mali by sa pravidelne meniť a to ešte pred garantovanou dobou odolnosti, aby nedošlo  
k zníženiu ich ochrannej funkcie. 

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. Obaly, ktoré boli otvorené, by mali byť opätovne vhodne 
hermeticky uzavreté a skladované vzpriamene, aby nedošlo k úniku výrobku. Skladovať oddelene 
od oxidačných činidiel 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. Je potrebné dodržať princípy skladovania nebezpečných chemikálií. 

 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA  

MEDZNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE  

Prípravok neobsahuje 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. 

Medzné hodnoty expozície (Veľká Británia) 

Chemická látka 

2,2’-iminodi(etylamín) 

OES – Occupational Exposure Standard 

CAS 

111-40-0 

STD 

OES 

LT EXP   
8 hod 

1 ppm(Sk) 

ST EXP 
15 min 
No std. 

Poznámka 

Sk – znamená, že látka môže byť absorbovaná cez pokožku 

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 

Riziko expozície inhaláciou nebezpečnej koncentrácie 2,2’-iminodi(etylamín)-u za bežných pracovných 
podmienok v dobre vetraných priestoroch je minimálna. 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  
na dýchacie ústrojenstvo (pozri „Dýchacie prístroje“ nižšie). 
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Dýchacie   
prístroje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana rúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana očí 

 

VŠEOBECNÝ POSTUP OCHRANY DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA  
Ochrana dýchacieho ústrojenstva sa bežne nevyžaduje ak je zabezpečené dostatočné vetranie pracovného 
priestoru. 
Je dôležité, aby bol garantovaný ochranný faktor používaných dýchacích prístrojov vyšší ako koncentrácia 
škodlivín v pracovnom ovzduší.  
NÚDZOVÉ OPRAVY ALEBO APLIKÁCIE NA SAMOSTATNÉ JEDNOTKY  
Odporúča sa, aby ochranné dýchacie prístroje vyhovujúce EN 136 (celotvárová maska) alebo EN 140 
(polotvárová maska) boli používané v kombinácii s filtrami zachytávajúcimi organické/anorganické pary, kyslé 
plyny a amoniak (ABEK 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. 

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 počas predpokladaného používania  
spĺňať kritérium nepriepustnosti a odolnosti. Ak to nie je možné, mali by sa pravidelne meniť a to ešte 
pred garantovanou dobou odolnosti, aby nedošlo k zníženiu ich ochrannej funkcie. Ak 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 (napr. ochranné okuliare alebo bezpečnostné ochanné 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. 

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 z 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. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Fyzikálny stav 
Vzhľad 
Farba 
Zápach  

kvapalná látka 
kvapalina 
- 
amínový 

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] 

- 
> +132 (760 mmHg) 
- 
> +95 (metóda CC closed cup) 
nestanovená 
horná m. (% obj.): -   
- 
horľavý 
- 
< 0,13 (+20 °C) 
1,00 - 1,04 (+20 °C) 
čiastočne miešateľný s vodou 

 
 
 
 
 
 
dolná m. (% obj.): - 

Rozpustnosť v tukoch [g.l-1] - 
Rozdeľ. koef. n-oktanol-voda - 
Viskozita (kinematická) -  
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Hustota pár (vzduch = 1) > 1 
Rýchlosť odparovania  - 

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Vodivosť - 
Skupina plynov - 
Teplota samovznietenia  - 

vydané: 8. 10. 2004 revízia:  --.--.---- 

Iné Údaje uvedené v tejto časti sú určené pre potreby ochrany zdravia a životného prostredia  
a nepredstavujú technickú špecifikáciu výrobku. 

 

10. STABILITA A REAKTIVITA  

Stabilita  

Podmienky, ktorých 
vzniku treba zabrániť 

Materiály, ktorým sa treba 
vyhýbať 

Nebezp. prod. rozkladu 

Za bežných podmienok použitia a skladovania (pozri v časti 7) je výrobok stabilný.   

Vysoká teplota, iskriace zariadenia, otvorený oheň. 
 

S oxidačnými činidlami a silnými kyselinami prípravok reaguje exotermicky.  
 

Oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíka, amoniak a dym.  
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

Údaje pre samotný produkt nie sú k dispozícii. 2,2’-iminodi(etylamín), zložka výrobku, môže spôsobovať u precitlivelých jedincov  
alergickú reakciu dýchacieho systému. 

Akútna toxicita  Orálna LD50 (potkan)   

Dermálna LD50 (králik)   

Inhalačná LC50 (potkan) pre aerosóly alebo častice 

Inhalačná LC50 (potkan) pre plyny a pary  

- 

- 

- 

- 

Očná dráždivosť Môže spôsobiť vážne poškodenie očí. 

Kožná dráždivosť Spôsobuje popáleniny. Môže spôsobiť poleptanie pokožky, v ťažkých prípadoch úplnú deštrukciu tkanív. 

Chronická toxicita  - 

Senzibilizácia  

Karcinogenita 

Mutagenita 

Reprotoxicita 

Skúsenosti   
u človeka 

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 

- 

- 

- 

PO NADÝCHANÍ  
Škodlivý pri vdýchnutí. Výsledkom expozície výparom môže byť podráždenie slizníc a dýchacieho systému, v 
ťažkých prípadoch až ich poleptanie. Nízke koncentrácie výparov množstva amínov môžu spôsobovať poruchy  
videnia známe ako „modrý opar“ alebo „prstencové videnie“. Videnie sa stáva zahmlené alebo rozmazané, 
objekty sa javia namodralé a okolo svetiel sa vytvárajú prstence. Symptómy môžu byť oneskorené. Postihnutí  
jedinci nemusia pociťovať ťažkosti alebo bolesť  očí. Bežne účinky ustúpia do jedného dňa a nedochádza 
k trvalému poškodeniu zraku. Táto porucha zraku ale môže prispievať k riziku vzniku úrazov alebo nehôd. 
PO POŽITÍ 
Riziko expozície prostredníctvom požitia pri profesionálnom používaní prípravku je nepravdepodobné. 
Neúmyselné požitie malých množstiev produktu z dôvodu nedostatočnej hygieny alebo nepriamej 
kontaminácie môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie ústnej dutiny, hrtanu alebo žalúdka. Škodlivý 
po požití. 
PO KONTAKTE S POKOŽKOU  
Kontakt s pokožkou alebo živými tkanivami môže spôsobiť ich poleptanie, v ťažkých prípadoch úplnú 
deštrukciu tkanív. Výrobok obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré môžu u človeka vyvolať podráždenie  
pokožky. Výrobok obsahuje niekoľko zložiek, ktoré môžu byť absorbované cez pokožku (pozri časť 8). 
Škodlivý pri styku s pokožkou. 
PO VNIKNUTÍ DO OČÍ  
Kontakt s očami môže spôsobovať vážne podráždenie s poškodením rohovky, čoho následkom môže dôjsť 
k trvalému poškodeniu funkcie zraku. 
SPÔSOB VSTUPU DO ORGANIZMU  
Inhalácia, absorbcia cez pokožku, požitie, kontakt s pokožkou alebo očami. 
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