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   1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku                                      

· Údaje k produktu 

· Obchodní oznacení: KAUČUKOVÉ SMĚSI CR 

· Použití látky / prípravku Kaučuková směs na bázi 2- chloro 1.3 butadien polymers a  copolymers 
· Identifikace výrobce/dovozce: 

Hexpol compounding s,r,o, 
  Šumperská 1344, 783 91 

Uničov, Česká 
republika

Tel:+420 585 004 022 

Fax:+420 585 053 568 

contact:miroslav.kobylka@hpc-cz.com 

· Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informacní středisko, Na Bojišti 1, 128 08 

Praha 2, tel. (24 hodin/den)  +420 2 2491 9293,  
+420 2 2491 5402,  +420 2 2491 4575 

 

 
2 Identifikace rizik 

· Oznacení nebezpečí: Odpadá. 
· Nejzávažnejší  nepríznivé účinky  na  zdraví  člověka  a  životní  prostředí pri  používání  látky/ 

přípravku 
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice 

Evropského společenství pro zařazování přípravku" v posledním platném znění. 
· Klasifikacní systém: 

Klasifikace  odpovídá aktuálním směrnicím ES,  je však doplněna  údaji  z odborné literatury a 
firemními údaji.  

 

 
3 Složení nebo informace o složkách 

· Chemická charakteristika 

· Popis: 
s anorganickými a organickými prísadami (plniva, sítovací cinidla, prísady 
proti stárnutí a změkcovadla). 
Kaucuková smes na bázi 2- chloro 1.3 butadien polymers a copolymers(chloroprene rubber   CR) 

· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: odpadá 

· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údaju o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16. 
 

 
4 Pokyny pro první pomoc 

· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatrení. 
· Pri nadýchání: Prívod cerstvého vzduchu, pri obtížích vyhledat lékare. 
· Pri styku s kuží: Tento produkt všeobecne dráždicí úcinek na pokožku. 
· Pri zasažení ocí: Oci s otevrenými víčky nekolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. 
· Pri požití: Pri pretrvávajících potížích konzultovat s lékarem. 

 

 
5 Opatření pro zdolávání požáru 

· Vhodná hasiva: 
CO2, hasící prášek nebo rozestrikované vodní paprsky. Vetší ohne zdolat rozestrikovanými vodními 
paprsky nebo penou odolnou vuci alkoholu. 

(pokracování na strane 2) 
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· Zvláštní nebezpečí vzniklé pusobením látky, produktu spalování nebo vzniklých plynu: 
Pri požáru se muže uvolnit: 
Kyslicníky dusíku (NOx). 
Kyslicník uhelnatý (CO). 
Kyslicník siricitý (SO2) 
Kyanovodík (HCN) 
CO2 

Za urcitých podmínek horení nejsou vylouceny stopy jiných jedovatých látek. 
· Zvláštní ochranné prostredky pro hasice: Použít ochranný dýchací prístroj. 

 

 
6 Opatření v připadě náhodného úniku 

· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Není nutné. 
· Bezpečnostní opatrení pro ochranu životního prostredí: Nejsou nutná zvláštní opatrení. 
· Doporučené metody čistení a zneškodnční: Nabrat mechanicky. 
· Další údaje: 

Neuvolní se žádné nebezpecné látky. 
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. 

 

 
7 Zacházení a skladování 

· Pokyny pro zacházení: 
· Upozornení k bezpecnému zacházení: Na pracovišti zabezpecit dobré vetrání a odsávání. 
· Upozornení k ochrane pred ohnem a explozí: Nepribližovat se ze zápalnými zdroji - nekourit. 

· Pokyny pro skladování: 
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky. 
· Upozornení k hromadnému skladování: Skladovat oddelene od potravin. 
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné 

 

 
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

· Technická opatrení: Žádné další údaje,viz bod 7. 

· Kontrolní parametry: 
Produkt  neobsahuje  žádná  relevantní  množství  látek,  u  kterých  se musí  kontrolovat  hranicní 
hodnoty na pracovišti. 

· Další upozornění: Jako podklad sloužily pri zhotovení platné listiny. 

· Osobní ochranné prostredky: 
· Všeobecná ochranná a hygienická opatrení: 

Je nutné dodržet obvyklé bezpecnostní predpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
· Ochrana dýchacích orgánu: Není nutné. 
· Ochrana rukou: 

 
 

Ochranné rukavice 
 
 
· Materiál rukavic Gumové rukavice 
· Ochrana ocí: Není potreba. 

 
 
 
 
 

CZ 
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti 

· Všeobecné údaje 

Skupenství:                               Pevné 

Barva:                                       Černá 

Zápach (vune):                         Charakteristický 

· Změna stavu 

Teplota (rozmezí teplot) tání:  Není urceno. 
Teplota (rozmezí teplot) varu: > 330°C 

· Bod vzplanutí:                             Nedá se použít. 

· Zápalná teplota:                          Nedá se použít. 

· Samozápalnost:                           Produkt není samozápalný. 

· Nebezpečí exploze:                      U produktu nehrozí nebezpecí exploze. 

· Hustota pri 20°C:                        0,94-1,45 g/cm3
 

· Rozpustnost ve / smesitelnost s 

vode:                                         Nerozpustná. 

· Obsah ředidel: 

· Obsah netěkavých složek:           100 % 

 
 
 

10 Stálost a reaktivita 

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: 
Nedochází k rozkladu pri doporuceném zpusobu použití. 

· Stabilní až približne do: 250°c 

· Nebezpecné reakce: Reakce s oxidacními cinidly. 
· Nebezpecné produkty rozkladu: 

Nitrozní plyny 

Kyslicník siricitý (SO2) 
Kyslicník uhelnatý (CO) 

 

 
11 Toxikologické informace 

· Akutní toxicita: 
· Primární dráždivé úcinky: 
· na kuži: Žádné dráždivé 
úcinky

· na zrak: Žádné dráždivé úcinky 

· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující pusobení. 
· Doplnující toxikologická upozornení: 

Produkt  není  nutno  oznacit  na  základe  výpoctu  všeobecných  zarazovacích  smernic  ES  pro 
prípravky v posledním platném znení. 
Pri správném zacházení a správném použití nezpusobuje produkt podle našich zkušeností a na 
základe nám predložených informací, žádné škody na zdraví. 

 

 
12 Ekologické informace                                                                                                                                                  

· Vyloucení látky (stálost a odbouratelnost): obtížne biologicky odbouratelný 

· Všeobecná upozornení: Je treba zamezit zanesení do životního prostredí. 
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13 Pokyny k likvidaci 

· Produkt:  

· Doporučení: Malá množství se mohou deponovat spolecne s odpady z domácnosti. 

· Kontaminované obaly: 
· Doporučení: Odstranění podle príslušných predpisu. 

 

 
14 Informace pro přepravu 

· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): 
· ADR/RID-GGVS/E trída: - 

· Námorní preprava IMDG: 
· IMDG-trída:                      - 
· Látka znecištující more:  Ne 

· Letecká preprava ICAO-TI a IATA-DGR: 
· ICAO/IATA-trída:            - 

 
 
 

15 Informace o předpisech 

· Označení podle právních směrnic EHS: 
Musí se dodržovat obvyklé predpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
Produkt není oznacen podle smernic ES/príslušných národních zákonu. 
2004/73/CE ; 2006/8/CE 

 

 
16 Další informace 

 
Údaje se opírají o dnešní stav našich vedomostí, nepredstavují však záruku vlastností produktu a 
nevznikají  tak žádné smluvní právní vztahy. 
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