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   Autorizovaný distribútor 

 
 

KARTA BEZPE ČNOSTNÝCH ÚDAJOV  
(v súlade s § 27 zákona 163/2001 Z.z.) 

BELZONA® 4181 (AHR MAGMA-QUARTZ) AGGREGATE  
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLO ČNOSTI 

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Názov 

Obchodné názvy 

Číslo produktu 

BELZONA® 4181 (AHR MAGMA-QUARTZ) AGGREGATE 

BELZONA® 4181 (AHR MAGMA-QUARTZ) AGGREGATE 

3200/1508/04 

POUŽITIE LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU  

Agregát trojzložkového systému. Pred použitím zmiešať so základom a tvrdidlom. Teplu a kyselinám odolný systém na omietanie 
určený na obnovu a opravu betónových, kamenných a iných pevných podkladov podliehajúcich mechanickej záťaži a obrusovaniu. 
Nanášať hladidlom. Pri používaní dodržujte príslušný návod na použitie pre Belzona® Elastomer 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: 
 
 

2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH  

 
 
 
02 / 547 741 66 

Zložka 
 

sklo, oxid, chemikálie  
 
 
 

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK  

EC/CAS/IDX  
 

266-046-0 
65997-17-3 

Klasifikácia a označovanie*  
 

- 

Koncentrácia 
[%]  

10 – 30 

Klasifikácia prípravku  Prípravok nie je klasifikovaný v zmysle platnej legislatívy ako nebezpečný. Výrobok obsahuje látku, 
ktorej koncentrácia v prípravku je nižšia ako koncentračný limit, takže sa prípravok neklasifikuje 
ako senzibilizujúci, ale môže spôsobovať alergickú reakciu (pozri v časti 15). 

Fyzikálno-chemické riziká Možné nebezpečenstvo tvorby prachu. 

Riziká pre človeka 
 

Riziká pre životné 
prostredie 

Môže dráždiť oči a pokožku. Zabrániť vdychovaniu prachu. Zabrániť kontaktu výrobku s pokožkou 
a očami. Obsahuje 1,6-hexándioldiglycidyléter. Môže zapríčiniť alergickú reakciu. 

Prípravok nepredstavuje v zmysle platnej legislatívy nebezpečenstvo pre zdravie a pre životné 
prostredie.   
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4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI  

vydané: 15. 4. 2005 revízia:  --.--.---- 

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 podať 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  
množstvom vody a vypiť 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 

Použiť hasiace látky vhodné na hasenie okolitého požiaru. Tento výrobok pozostáva hlavne z inertných, 
nehorľavých zložiek a preto sa neočakáva, že by prispieval k horeniu.   

- 
 

- 

Produkty horenia  - 

Špeciálny 
ochranný výstroj 
a požiarna výzbroj 

Nevyžadujú sa navyše žiadne špeciálne ochranné prostriedky okrem tých, ktoré sú potrebné pri protipožiarnom  
zásahu. 

 
 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ  

Všeobecné pokyny - 

Osobná ochrana Zdržiavať sa proti vetru, aby nedošlo k vdychovaniu prachu. 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.  

Zabrániť tvorbe prachu. Zhromaždiť pomocou priemyselného vysávača alebo opatrne zamiesť do vhodných 
označených nádob pre zneškodnenie. Zneškodnenie zabezpečiť vhodným profesionálnym spôsobom v súlade 
s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 13. Ak je to nevyhnutné, 
preventívne zabrániť prašnosti pokropením vodou. 

 
 

7. ZAOBCHÁDZANIE  A SKLADOVANIE  

Bezpečné 
zaobchádzanie 
 
 
 

Bezpečné 
skladovanie  

VŠEOBECNE  

Zabrániť manipulácii, ktoré by viedlo k tvorbe prachu. Zabrániť prekročeniu medzných hodnôt koncentrácie 
v ovzduší, ktoré sú uvedené v časti 8. Zabrániť vdychovaniu prachu. 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. Dodržiavať princípy správneho hospodárenia a pravidelného zneškodňovania odpadu. 

Dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené na obale. Skladovať na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote 
medzi + 5 °C a + 30 °C. Zákaz fajčiť. Zabrániť prístupu nepovolaných osôb. Skladovať oddelene 
od oxidačných činidiel a silných kyselín. 
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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 

sklo, oxid, chemikálie  

 
CAS 

65997-17-3 

 
STD 

SUP 

LT EXP   
8 hod 

5 mg.m-3(c) 

ST EXP 
15 min 

SUP 
c 

– znamená, že uvedená hodnota je stanovená výrobcom  
– maximálna hodnota 

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  
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana rúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana očí 

- 
 

V pracovných priestoroch je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie alebo odsávanie. 
 
 

VŠEOBECNÝ POSTUP OCHRANY DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA  
Je dôležité, aby bol garantovaný ochranný faktor používaných dýchacích prístrojov vyšší ako koncentrácia 
škodlivín v pracovnom ovzduší. 
BEŽNÉ POUŽITIE  
Ak sa nedá zabrániť vzniku prašného prostredia ani dostatočnému zníženiu koncentrácie prachu v ovzduší  
technickými prostriedkami odporúča sa, aby ochranné dýchacie prístroje vyhovujúce EN 140 (polotvárová 
ochranná maska) boli používané v kombinácii s filtrami zachytávajúcimi prach/častice (napr. P2 alebo 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. 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. 
ŠPECIFICKÉ ODPORÚČANIA  
Použiť ochranné rukavice odolné chemikáliám vyrobené z neoprénu alebo nitrilu.   
BEŽNÉ POUŽITIE  
Bežne postačujú jednorázové rukavice. Pri zmiešavaní výrobku pred použitím so základom a tvrdidlom  
používať rukavice určené pre prácu s týmito zložkami. 

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  
Bežne postačuje bavlnená kombinéza. Pri zmiešavaní výrobku pred použitím so základom a tvrdidlom  
používať ochranné oblečenie určené pre prácu s týmito zložkami. 

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. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Fyzikálny stav 
Vzhľad 

pevná látka 
čiastočne zvlhčený prášok 
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Farba - 
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Zápach  bez zápachu alebo bez charakteristického zápachu 

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] 

- 
- 
> +700 
neaplikovateľný 
- 
horná m. (% obj.): -   
- 
- 
- 
- 
2,50 - 2,70 (+20 °C) 
nerozpustný 

 
 
 
 
 
 
dolná m. (% obj.): - 

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

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Vodivosť 

- 
 
 
- 

Veľkosť čiastočiek [mikróny ] * 
Skupina plynov 
Medze horľavosti [% ] 
Teplota samovznietenia  
Iné 

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

* hoci výrobok je čiastočne zvlhčený, počas používania alebo pri úniku môžu vznikať respirabilné čiastočky  
 

10. STABILITA A REAKTIVITA  

Stabilita  

Podmienky, ktorých 
vzniku treba zabrániť 

Materiály, ktorým sa treba 
vyhýbať 

Nebezpečné produkty 
rozkladu 

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

- 
 

- 
 

- 

 
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

Údaje pre samotný výrobok nie sú k dispozícii. Chemikália  s názvom „sklo, oxid, chemikálie“, ktorá je súčasťou prípravku, má  
guľovitý, nie vláknitý charakter. 

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 spôsobovať ich podráždenie. 

Kožná dráždivosť Môže spôsobovať dráždenie pokožky. 

Chronická toxicita  - 

Senzibilizácia  

Karcinogenita 

Mutagenita 

- 

- 

- 
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Reprodukčná - 
toxicita 

Skúsenosti   PO NADÝCHANÍ 
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u človeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uskutočnenie 
testov 
na zvieratách 

Prach môže dráždiť dýchacie ústrojenstvo alebo pľúca. 
PO POŽITÍ 
Riziko expozície prostredníctvom požitia pri profesionálnom používaní prípravku je nepravdepodobné. 
Zvláštne zdravotné upozornenia nie sú potrebné. 
PO KONTAKTE S POKOŽKOU 
Kontakt s práškom alebo prachom môže spôsobiť miestne podráždenie v záhyboch pokožky alebo kontakt  
pokožky s tesným oblečením môže spôsobiť jej miestne podráždenie. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. 
PO VNIKNUTÍ DO OČÍ 
Kontakt s očami môže spôsobovať ich podráždenie. 
SPÔSOB VSTUPU DO ORGANIZMU  
Vdychovanie, požitie, kontakt s pokožkou alebo očami. 
PRÍZNAKY  
Dlhotrvajúci alebo opakovaný kontakt s pokožkou alebo sliznicou môže mať za následok príznaky  
ako sčervenanie, tvorbu pľuzgierov alebo dermatitídu. Príznaky môžu byť oneskorené. 
LEKÁRSKE ODOPORUČENIE  
Osoby s precitlivelou pokožkou by mali v pracovnom procese dochádzať do styku s týmto výrobkom len 
pod zdravotníckym dohľadom. 

- 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

Environmentálny osud látky 

vo vzduchu 

vo vode 

v pôde 

Všeobecné 
informácie 

- 

- 

- 

Údaje pre samotný produkt nie sú k dispozícii. Očakáva sa, že prípravok nepredstavuje v zmysle platnej 
legislatívy nebezpečenstvo pre životné prostredie. Zabrániť úniku výrobku do kanalizácie, vodných tokov 
alebo skladovať v priestoroch, z ktorých by mohli byť podzemné alebo povrchové vody znečistené. Pozri 
taktiež v časti 5, 6, 7 a 13. 

Ekotoxicita 
 
 
 

CHSK 

BSK5 

Pohyblivosť 

Stálosť 
a odbúrateľnosť 

Bioakumulačný 
potenciál 

LC50 (ryby) (96 hod) 

EC50 (dafnie) (48 hod) 

IC50, (riasy) (72 hod) 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 

- 

 

13. INFORMÁCIE O ZNEŠKOD ŇOVANÍ  

Čistiace operácie Pri všetkých aktivitách súvisiacich s čistením príslušenstva, podlahy alebo nádob na uchovávanie výrobku 
môže vzniknúť veľké množstvo znečisteného odpadu. Všetky používané čistiace prostriedky môžu potenciálne 
znečisťovať životné prostredie. Je potrebné zabrániť úniku vody, ktorá obsahuje povrchovo aktívne látky,  
odmasťovadlá alebo iné čistiace prostriedky, do kanalizácie alebo odvodňovacieho systému. Všetky čistiace 
alebo odmasťovacie operácie, pri ktorých sa používa voda, sa musia vykonávať vo vyhradených priestoroch 
mimo systému povrchových vôd a s odvodňovacím systémom pre znečistené vody. Tam, kde to nie je možné, 
musia byť povrchové vody vhodným spôsobom oddelené od znečistených vôd, ktoré sa musia zhromažďovať 
a odstraňovať bezpečným kontrolovaným spôsobom. Pri použití čistiacich a odmasťovacích prostriedkov 
nemiešateľných s vodou (napr. rozpúšťadlá) sa pre účely bezpečného zneškodnenia odpadu musia použiť 
informácie z karty bezpečnostných údajov príslušného výrobku. 
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