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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název výrobku : Premium Ceramic Paste Pressure Pack
Kód výrobku : PP200CR
Typ výrobku : Pasta,Aerosol.
Skupina výrobků : Směs
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití,Spotřebitelské použití
Použití látky nebo směsi : Výrobky pro automobilovou péči

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství 
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Směsi/Látky: SDS EU> 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II)
Aerosol, kategorie 3 H229 
Plné znění vět H: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku

Signální slovo (CLP) : Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C, 
122°F.

EUH-věty : EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. 
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

2.3. Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

mailto:support@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Titanium dioxide (Číslo CAS) 13463-67-7
(Číslo ES) 236-675-5
(Indexové číslo) 236-675-5
(REACH-č) 01-2119489379-17

≥ 10 – ≤ 20 Carc. 2, H351

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Je-li to možné, 

předložte tento list. Není-li k dispozici, ukažte obal nebo etiketu.
První pomoc při vdechnutí : Umožněte postižené osobě dýchat čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Pokožku omyjte velkým množstvím vody. If irritation persists, consult a specialist.
První pomoc při kontaktu s okem : Při zasažení očí začněte ihned vyplachovat čistou vodou po dobu 10 až 15 minut. 

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
První pomoc při požití : Do NOT induce vomiting. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití vypláchněte ústa 

velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky : Nejsou k dispozici žádné informace.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha, prášek, pěna a CO2.
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí výbuchu : Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Reaktivita v případě požáru : Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý.
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 
produkty

: Oxid uhelnatý.

5.3. Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany 

dýchacího ústrojí.
Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Wear suitable protective clothing and gloves. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích 

cest.
Plány pro případ nouze : Nevdechujte plyn. Žádný otevřený oheň ani jiskry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. 

Dobře vyvětrejte.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro uchovávání : Zabraňte úniku a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.
Způsoby čištění : Co nejvíce vytékající a rozlité kapaliny seberte do hermeticky uzavíratelných nádob. 

Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby.
Další informace : Při rozlití na podlahu může být podlaha kluzká. Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na 

místě, které k tomu má oprávnění.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Informace o osobních ochranných prostředcích - viz kapitola 8. Informace o zneškodňování - viz oddíl 13.
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování : Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce. Obvykle je nutné zajistit odtah v 

místě i celkové větrání v místnosti.
Opatření pro bezpečné zacházení : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření.
Hygienická opatření : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další 

vystavené části těla vodou s jemným mýdlem.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: 

Zdroje žáru. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.
Skladovací prostory : Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Další informace naleznete v popisu produktu.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Osobní ochranné pomůcky:
Rukavice. Ochranné brýle.
 

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

druh Materiál Permeace Tloušťka (mm) Proniknutí Norma

Rukavice Nitrilový kaučuk (NBR) 6 (> 480 minut) > 0,7 EN ISO 374

Ochrana očí:

EN 166. Používejte uzavřené ochranné brýle

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 

Ochrana cest dýchacích:

Může-li při používání docházet k expozici vdechováním, doporučuje se používat ochranné dýchací pomůcky. Používejte respirátor v souladu s 
normou ČSN EN 140 s filtrem typu A/P2 nebo lepším

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

 
Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Pokyny pro bezpečné zacházení - viz kapitola 7.

Další informace:
Je třeba dodržovat obvyklá opatření pro zacházení s chemikáliemi.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
Vzhled : Pasta. Nádoba s aerosolem.
Barva : Bílý.
Zápach : Charakteristický.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
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Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : 1260 kg/m³
Rozpustnost : Obtížně rozpustný ve vodě. Prakticky nemísitelný.
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Výrobek není výbušný.
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje
9.2. Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin : 0 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Výrobek není výbušný.
10.2. Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou známy za normálních podmínek použití.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Žádný otevřený oheň, bez jiskry a nekouří. Vysoká teplota.
10.5. Neslučitelné materiály
Neslučitelný s: Oxidační činidlo.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za běžných podmínek žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

Titanium dioxide (13463-67-7)
LD50, orálně, potkan > 20000 mg/kg OECD Guideline 425

LD50 potřísnění kůže u králíků > 10000 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan > 6,82 mg/l/4h

Žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Nemá dráždivý účinek
Vážné poškození očí/podráždění očí : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Slightly irritant to eyes
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno. (Klasifikace jako karcinogen při vdechování se vztahuje pouze na směsi v 

práškové formě obsahující 1% nebo více oxidu titaničitého, které jsou ve formě nebo jsou 
obsaženy v částicích s aerodynamickým průměrem ≤ 10 μm. “;)

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno
Další informace : Při správném zacházení a accoording specifikací, výrobek nemá žádné škody na zdraví 

našich zkušeností a nám předložených informací.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné : Nedovolte, aby do kanalizace nebo vodních toků nebo odstranit místa, kde lze podzemních 

nebo povrchových vod být ovlivněny.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní)

: Neklasifikováno

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou)

: Neklasifikováno

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Při likvidaci dodržujte místní předpisy.
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 13 02 05* - nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

16 05 04* - plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
15 01 04 - kovové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN číslo
UN 1950 UN 1950 UN UN1950

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS, non-flammable

Popis přepravního dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.2, 
n.v.t., (E)

UN 1950 AEROSOLS, 2.2 UN UN1950 AEROSOLS, non-flammable, 2.2

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
2.2 2.2 2.2

14.4. Obalová skupina
n.a. Nevztahuje se Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní 

prostředí : Žádná
Nebezpečný pro životní 

prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění 
mořské vody : Žádná

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Klasifikační kód (ADR) : 5A 
Omezená množství (ADR) : 1l
Přepravní kategorie (ADR) : 3
Kód omezení pro tunely (ADR) : E 

Doprava po moři
Omezená množství (IMDG) : SP277
Č. EmS (požár) : F-D



Premium Ceramic Paste Pressure Pack
Bezpečnostní List
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

8-11-2021 (Verze: 5.0) CS (čeština) 6/7

Č. EmS (rozsypání) : S-U
Skladování a manipulace (IMDG) : SW1, SW22
Segregace (IMDG) : SG69

Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Kód IBC : Nevztahuje se.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje přísady z látky kandidát REACH (y) seznam
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek.
Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

 
Obsah těkavých organických sloučenin : 0 %

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky

Nahrazuje Upraveno

Datum zpracování Upraveno

2.2 EUH-věty Přidáno

2.2 Pokyny pro bezpečné zacházení 
(CLP)

Upraveno

3 Složení/informace o složkách Upraveno

4.1 První pomoc – všeobecné Přidáno

4.1 První pomoc při kontaktu s kůží Upraveno

4.1 První pomoc při vdechnutí Upraveno

4.1 První pomoc při požití Upraveno

4.2 Symptomy/účinky Přidáno

4.3 Další lékařská pomoc nebo 
ošetření

Přidáno

5.1 Nevhodná hasiva Přidáno

5.2 Nebezpečí výbuchu Přidáno

5.2 Reaktivita v případě požáru Upraveno

6.1 Ochranné prostředky Přidáno

6.1 Plány pro případ nouze Přidáno

6.1 Ochranné prostředky Upraveno

6.3 Další informace Přidáno

6.3 Způsoby čištění Upraveno

6.3 Pro uchovávání Přidáno
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6.4 Odkaz na jiné oddíly (8, 13) Upraveno

7.1 Hygienická opatření Přidáno

7.1 Další rizika v případě zpracování Přidáno

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Upraveno

7.2 Skladovací podmínky Upraveno

7.3 Zvláštní konečné použití Přidáno

8.2 Omezování a sledování expozice 
životního prostředí

Přidáno

8.2 Ochrana cest dýchacích Upraveno

8.2 Ochrana kůže a těla Upraveno

8.2 Ochrana očí Upraveno

9.1 Vzhled Upraveno

9.1 Hustota Upraveno

10.4 Podmínky, kterým je třeba 
zabránit

Přidáno

10.5 Neslučitelné materiály Přidáno

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Upraveno

13.1 Doporučení týkající se likvidace 
produktu/obalu

Přidáno

14.1 UN-číslo (ICAO) Přidáno

 Úplné znění vět H a EUH:

Aerosol 3 Aerosol, kategorie 3

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

SDS MPM REACH
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


