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Aerodag Ceramishield 
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 
 

Obchodné meno:  
Aerodag Ceramishield  

 
Plánované použitie: 

Inovatívna ochranná vrstva pre zváracie procesy 
 

Názov firmy  
Henkel Oberflächentechnik GmbH 
40191 Düsseldorf 
DE  
Tel.  +49 (211) 797-0 

 
Distribútor  

Henkel Slovensko spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
82108 Bratislava 
Tel.  +421 2 502 46 406 
Fax +421 2 502 46 405 

 
 

Zodpovednosť za kartu bezpečnostných údajov:  
ua-productsafety.sk@henkel.com   

 
Informácia v prípade núdze:  

+421 2 54 774 166 (24h) , Toxikologické informačné centrum 
 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
 

R12 Mimoriadne horľavý 
R16 Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami 
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 
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3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 
 

Všeobecná chemická charakteristika:  
rozpúšťadlo 

 
Deklarované zloženie podľa ES/1907/2006:  

 
 

Nebezpečné komponenty zloženia 
Číslo CAS 

EINECS 
ELINCS 

Obsah Klasifikácia 

Acetón 
67-64-1 

200-662-2 25 –  50 F –Veľmi horľavý; R11 
Xi - Dráždivý;  R36 

R66 
R67 

Propán 
74-98-6 

200-827-9 10 –  25 F+ - Mimoriadne horľavý;  R12 

n-bután 
106-97-8 

203-159-0 10 –  25 F+ - Mimoriadne horľavý;  R12 

Butanón 
78-93-3 

201-159-0 10 –  25 F –Veľmi horľavý; R11 
Xi - Dráždivý;  R36 

R66 
R67 

1,3-dioxolán 
646-06-0 

211-463-5 1 – 5  F –Veľmi horľavý; R11 
 

Dimetoxymetán 
109-87-5 

203-714-2 1 - 5 F –Veľmi horľavý; R11 
 

 
Pre úplné znenie R-viet pozrite časť 16 "Ďalšie informácie" 
Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity vystavenia v pracovnom prostredí. 

 
 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 

 
Inhalácia - vdýchnutie: 

Presunúť postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak problémy pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.  
 

Kontakt s pokožkou: 
Umyte mydlom pod tečúcou vodou.  
Konzultovať s lekárom.  

 
 

Kontakt s očami: 
Vyplachujte ihneď pod tečúcou vodou (10 minút), v prípade nevyhnutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.  

 
 

5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

 
Vhodné hasiace prostriedky: 

oxid uhličitý, pena, prášok 
 
 

 
Špeciálne ochranné vybavenie pri hasení požiaru: 

Pri práci s produktom noste dýchací prístroj s vlastnou zásobou vzduchu a oblečenie s úplným ochranným účinkom. 
 

 

Nebezpečné produkty rozkladu: 
Obaly pri požiari chlaďte vodou. Kontajnery môžu explodovať. 
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6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 
Všeobecné informácie: 

Vyhýbajte sa kontaktu s očami a kožou.  
 

 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb:  
Vyhýbajte sa kontaktu s očami a kožou.  

 
 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia:  
Nevypúšťajte do kanalizačnej siete.  

 
 

Metódy čistenia:  
Menšie množstvo uniknutého produktu poutierajte papierovou utierkou a do likvidácie umiestnite do zbernej nádoby.  
Väčšie množstvo uniknutého produktu absorbujte do vhodného inertného absorpčného materiálu (silica gel, piliny a až do 
likvidácie umiestnite do utesnených nádob.  

 
 

 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
 

Manipulácia:  
Používajte len na dobre vetranom mieste.  
Vyhýbajte sa kontaktu s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia.  

 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/ /OSOBNÁ OCHRANA 
 
 

Komponenty s hraničnými hodnotami vzťahujúcimi sa na pracovisko, ktoré je potrebné sledovať:  
Platný pre  

SK 
 

Nariadenie vlády SR týkajúci sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami. 
 
Obsiahnutá látka  ppm  mg/m3 Typ  Kategória  Poznámky  
Acetón 
67-64-1 

500 1210 časovo vážená stredná 
hodnota (TWA). 

 EU-2000/39/EC  

Acetón 
67-64-1 

 2420 hraničná hodnota I  

Butanón 
78-93-3 

200 600 časovo vážená stredná 
hodnota (TWA). 

  

Butanón 
78-93-3 

 900 hraničná hodnota I  

 

 
Ochrana dýchacích ciest:  

Len pri rozprášení 
 

 
Ochrana rúk:  

Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkam. Vhodné materiály pre krátkodobý kontakt alebo postriekanie 
(doporučené: minimálny index ochrany 2, zodpovedá >30 minútam prenikania): izobutyl-izoprénová guma (IIR; hrúbka 
≥0,7 mm). Vhodné materiály  pre dlhodobejší, priamy kontakt (doporučuje sa: index ochrany 6, doba vystavenia >480 
min.; izobutyl-izoprénová guma (IIR; hrúbka ≥0,7 mm). Rešpektujte pokyny výrobcu rukavíc ohľadne časov odolnosti voči 
presakovaniu a voči mechanickému poškodeniu rukavíc, ako aj špecifické okolnosti na pracovisku. Pri prvých príznakoch 
opotrebenia je potrebné rukavice vymeniť. 

 
 

 
Ochrana očí:  

Noste tesne priliehajúce ochranné okuliare.  
 
 

Ochrana tela:  
Noste vhodný ochranný odev.  
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9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 
 

Všeobecné vlastnosti:  
Vzhľad - konzistencia   aerosol 

biely 
 

Zápach:  po rozpúšťadlách  
 
 

Fyzikálne a chemické vlastnosti:  
 Hustota 

(20 °C (68 °F)) 
 0,8 g/cm3 

 Rozpustnosť kvalitatívna  rozpustný 
 Limit explózie 

Spodná hodnota 
Vrchná hodnota 

  
1,8% 
13,0% 

 Obsah VOC 
(EC) 

 < 3 %  

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
 
 

Okolnosti, ktorým sa treba vyhnúť: 
Teplo, oheň, iskri a iné možné zdroje zapálenia. 

 
Látky, ktorým sa treba vyhnúť  

Reaguje so silnými oxidačnými prostriedkami 
 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

Toxicita pri nadýchaní:  
Môže spôsobiť bolesť hlavy a závrat. 

 
 

 
Kožná dráždivosť:  

Predĺžený alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. 
 
 

Dráždenie očí:  
Dráždivý pre oči. 

 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

Všeobecné údaje k ekológii: 
Nedovoľte preniknutiu do kanalizácie/povrchových/podzemných vôd.  

 
Ďalšie informácie: 

Produkt obsahuje organické rozpúšťadlá nerozpustné vo vode. Podľa pravidiel ATV k odvodu do verejných čističiek 
odpadových vôd z priemyslových a komerčných prevádzok, môže byť obsah organických rozpúšťadiel nemiešateľných 
s vodou len v množstve odpovedajúcom ich rozpustnosti vo vode. 

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 

Likvidácia produktu: 
Likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.  

 

 
Odpadový kľúč( ):  

080111  
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14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 
 
 
 
 

Cestná preprava ADR: 
Trieda:  2 
Obalová sekcia:   
Kód klasifikácie:  5F 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Technický názov:  AEROSOL  
 

 
Železničná preprava RID:  
Trieda:  2 
Obalová sekcia:   
Kód klasifikácie:  5F 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:  23 
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.2  
Technický názov:  AEROSOL  
 

 
Vnútrozemská lodná  preprava ADN: 
Trieda:  2 
Obalová sekcia:   
Kód klasifikácie:  5F 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Technický názov:  AEROSOL 
 

 
Námorná preprava IMDG: 
Trieda:  2.1 
Obalová sekcia:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
EmS:  F-D ,S-U  
Látky znečisťujúce morskú vodu:  - 
Správne expedičné označenie:  AEROSOL  
 

 
Letecká preprava IATA: 
Trieda:  2.1 
Obalová sekcia:   
Packaging-Instruction (passenger)  203  
Packaging-Instruction (cargo)  203  
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Správne expedičné označenie:  Aerosol 
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15. REGULAČNÉ OPATRENIA 

 
 

Symbol nebezpečenstva: 
 
Xi - Dráždivý   F+ - Mimoriadne horľavý       

 

  

       

 
 
 

R-vety: 
imoriadne horľavý 

expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 
 

S-vety: 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia 

 ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 

 
 

Dodatočné označenie:  
áňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespaľujte, a to ani po použití. 

jte 

 
 

 

 

R12 M
R36 Dráždi oči 
R66 Opakovaná 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

S16 
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. 
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné
S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor 
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou. 

Tlaková nádoba: Chr
Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchováva
mimo dosahu detí.  

 
 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

Označenie produktu je uvedené v bode 15. Úplné znenie R-viet  uvedených v karte bezpečnostných údajov: 

ľavý 

expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 
 

Ďalšie informácie:  
 o súčasný stav našich vedomostí a vzťahujú sa na produkt v dodanom stave. Majú popisovať naše výrobky 

e 67/548/EEC" v znení 

 
 
 
 

R11 Veľmi horľavý 
R12 Mimoriadne hor
R36 Dráždi oči 
R66 Opakovaná 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

 

Údaje sa opierajú
z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ich významom nie je to, aby zaručovali isté vlastnosti.  
Karta bezpečnostných údajov bola pripravená v súlade s európskou smernicou "Council Directiv
nasledovných zmien a doplnkov a smernicou "Commission Directive 1999/45/EC".  

   
 




