BEZPEČNOSTNÝ LIST
Nano fotokatalizačný náter
Dátum revízie: 02.10.2011
Vydané dňa: 01.06.2007
1.

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVY A SPOLOČNOSTI/ZÁVäZKU

Názov výrobku:

Nano fotokatalizačný náter

Kód výrobku:

NANOSTERILE

Výrobca:

SBO Slovakia s.r.o.
B.S.Timravy 949/9
Žilina
01008
Slovenská republika
+421 948 800 614
+421 905 545 518
www.nanosterile.eu
info@nanosterile.eu

Tel/Fax :
Web:
Email:
2.

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Bezrizikový podľa smernice 67/548/EHS
3.

ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Názov zložky:

Nano oxid titaničitý,

Destilovaná voda

Nano striebro

CAS č.

13463-67-7

7732-18-5

7440-22-4

Chemický vzorec

Nano TiO2

H2O

Nano Ag

4.

POKYNY PRE PRVÚ POMOC

Všeobecné

Nie sú nutné žiadne zvláštne opatrenia

Požitie

Vypláchnite ústa a vyhľadajte lekársku pomoc

Pokožka

Umyte pokožku mydlom a vodou

Oči

Vypláchnite oči veľkým množstvom vody pri otvorených očných viečkach
5.

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Nebezpečenstvo požiaru:

Žiadne, nehorľavá tekutina

Špeciálne protipožiarne opatrenia:

Žiadne špeciálne opatrenia nie sú potrebné

6.

OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatrenia na ochranu osôb pri prípadnom úniku:
Metódy odstránenia

Žiadne špeciálne opatrenia nie sú potrebné

Piesčitá hlina alebo iný, vodu absorbujúci materiál. Môže byť tiež
zmytý väčším množstvom vody, ktorú následne odvedieme do
čističky odpadových vôd

7.

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Skladovacie opatrenia

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. UCHOVÁVAJTE NA
CHLADNÝCH A SUCHÝCH MIESTACH

8.

VYSTAVENIE A OCHRANA OSÔB

Ochranné vybavenie

žiadne

Riadenie procesných opatrení

Zaistite možnosť výplachu očí a bezpečnostné sprchy

Vetranie

žiadne

9.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhľad:

bezfarebné, priehľadné

Zápach/chuť:

bez zápachu

PH:

slabo kyslé

Bod varu:

88°C

Bod topenia:

-86°C

Bod vzplanutia:

>80°

Horľavosť:

nie

Teplota samovznietenia:

nevzťahuje sa

Výbušné vlastnosti:

nevzťahuje sa

Medze výbušnosti:

nevzťahuje sa

Distribúcia veľkosti častíc:

2-3 nm

Vodivosť:

nevzťahuje sa

Životné prostredie:

šetrné k životnému prostrediu

Rozpustnosť vo vode:

nerozpustné

10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita:

Žiadne výrazné problémy so stabilitou

Podmienky/materiály, ktorým sa vyvarovať:

Nereaguje s kovmi, ako je Zn alebo AI a nemá
žiadny škodlivý vplyv na kožu, nepatrí medzi žieraviny

Nebezpečné produkty rozkladu:

žiadne nebezpečné produkty rozkladu

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Pri požití:

žiadne známe účinnky

Pri vdýchnutí:

žiadne známe účinnky

Pokožka:

neškodné, nepatrí medzi žieraviny

Oči:

žiadne známe účinnky

Senzibilizácie

Nemá omamné, škodlivé, dráždivé a iné účinky spôsobujúce extrémne
neprijemnosti, či nepohodlie posádky a cestujúcich, preto nepatrí k iným
nebezpečným tovarom

Akútna toxicita

Podľa skúseností a príslušných materiálov, látka nespôsobuje akútnu otravu
u človeka, nepatrí medzi toxické látky

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Nevypúšťajte látku do prostredia bez riadneho vládneho povolenia.
13. POKYNY PRE ZNEŠKODNENIE
Spôsob zneškodnenia:

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE
Všeobecná:

Podľa IATA DGR, môže byť tento výrobok klasifikovaný ako
"neobmedzená, a to podľa osobitného ustanovenia A3"

UN č.

0

Poznámka k cestnej doprave:

neobmedzená

Poznámka k železničnej doprave:

neobmedzená

Poznámka k námornej doprave:

neobmedzená

Poznámka k leteckej doprave:

neobmedzená

15. INFORMÁCIE O PRÁVNYCH PREDPISOCH
Nie je nebezpečný podľa smerníc 67/548/EHS
R-phrases
S-phrases
16. Ostatné informácie
ODVOLANIE
Tento bezpečnostný list zahŕňa naše najlepšie znalosti a informácie o bezpečnostných a zdravotných rizikách výrobku, ako aj
postupy ako s ním bezpečne zaobchádzať a používať ho na pracovisku. Avšak neposkytujeme žiadnu záruku predajnosti
alebo akékoľvek iné záruky, výslovné alebo predpokladané, s ohľadom na tieto informácie, a nepreberáme žiadnu
zodpovednosť vyplývajúcu z ich použitia. Je povinnosťou užívateľa ohodnotiť a používať tento produkt bezpečne a v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.

