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SDS No.: 76276
Dátum revízie v zahrani í:08.08.2007

 Dátum revízie v SR: 09.11.2010
Barrier Cream

1. Identifikácia prípravku a spolo nosti
Obchodné meno Barrier cream (nevidite né rukavice)
Použitie Produkt na ochranu pokožky
Výrobca/Dodávate Henkel Oberflächentechnik GmbH

40191 Düsseldorf
      Telefón +49 (211) 799-0

Distribútor Henkel Slovensko spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava

íslo telefónu 00421-2-50 246 111
íslo faxu 00421-2-50 246 405

Zodpovednos  za bezpe nostný list ua-productsafety.sk@henkel.com
íslo núdzového volania Toxikologické informa né centrum

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Tel.: 02/547 74 166
Fax: 02/547 74 605

2. Identifikácia rizík

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpe ný v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006

3. Zloženie / informácie o prísadách

Všeobecný chemický popis: krém na pokožku

4. Opatrenia prvej pomoci

Prvá pomoc pri inhalácii: erstvý vzduch, konzultujte s lekárom.
Prvá pomoc pri zásahu o í
Vyplachujte o i dostato ným množstvom vody po dobu nieko kých 10 minút, držte o i otvorené. V prípade potreby
vyh adajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri požití / prehltnutí
Vypláchnite ústa vodou. Vypite vodu. Ak je to potrebné, vyh adajte lekársku pomoc.

5. Protipožiarne opatrenia

Vhodné hasiace prípravky: Voda, pena, hasiaci prášok, CO2
Nevhodné hasiace prípravky: silný rpúd vody
Špeciálne ochranné prostriedky: pri požiari používajte ochranný odev a dýchaciu masku.

6. Opatrenia pri náhodnom uvo není

Všeobecné informácie: nebezpe enstvo pošmyknutia na vyliatom produkte.
Ochrana životného prostredia: zabrá te preniknutiu do odpad, povrchových/podzemných vôd.
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Metódy istenia: pokryte absorp ným materiálom (piesok, rašelina, piliny)

7. Zaobchádzanie / skladovanie

Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste, pri teplote 10-20°C.

8. Kontrola expozície a osobná ochrana

Ochrana o í: ochrana okuliarov
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: ruky si umyte pred aj po skon ení práce. Vyhnite sa kontaktu produktu s o ami.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Konzistencia: pasta, kvapalina
Farba: biela
Zápach: charakteristický

pH 9,6
Bod varu: 100°C
Rozpust. vo vode nemiešate ný, ažko tvoriaci zmes
VOC 1%

10. Stabilita a reaktivita

Podmienky, ktorým sa treba vyhnú : produkt je stabilný.
Látky ktorým sa treba vyhnú : nie sú známe.
Nebezpe né produkty rozkladu: žiadne ak sa správne používa.

11. Toxikologické informácie

Všeobecné toxikologické informácie: pod a našich znalostí nemá škodlivý efekt za správnych podmienok použitia.

12. Ekologické informácie

Všeobecné ekologické informácie: nevyhadzujte do odpadu a vody

13. Informácie o zneškodnení

Likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
EWC: 070699

14. Informácie o preprave a doprave

Nie je nebezpe ný: RID. ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Regula né opatrenia

Symbol nebezpe enstva: žiadny
R-vety: žiadne
S-vety: žiadne
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16. alšie informácie

Karta bezpe nostných údajov bola vypracovaná pod a údajov prevzatých z karty bezpe nostných údajov výrobcu
spracovanej pod a európskych smerníc v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006.
Informácie uvedené v tomto bezpe nostnom liste boli získané z dôveryhodných zdrojov a pod a nášho najlepšieho vedomia
sú k uvedenému dátumu presné a aktuálne.  Ani spolo nos  Henkel Slovensko spol. s r.o., ani jej pobo ky nepreberajú žiadnu
zodpovednos  za následky nerešpektovania informácií, uvedených v tomto dokumente pri manipulácii, aplikácii alebo pri
spracovaní tohto produktu (produktov).  Užívatelia boli v tomto dokumente upozornení na možné nebezpe enstvá,
vyplývajúce z nesprávneho používania tohto produktu (produktov).




