
Bezpečnostní list 

 Poslední revize: 1.prosinec 2010 

 
1. Identifikace produktu 
 
Název produktu Ecobeton Ercole

®
 

Hlavní použití Stěrka pro povrchové úpravy 
Dodavatel ECOBETON ITALY S.R.L.  

Via G. Galilei, 47; 36030 Costabissara (VI)  
   Tel. (+39) 0444 971893 
 E-mail: info@ecobeton.it 
Distributor ČR, SR VEEM TRADING, s.r.o., Lozíbky 1053/17, 

614 00 Brno; Tel: +420 545 222 322 
Fax:  +420 545 222 701;  
E-mail: info@izolace-ecobeton.cz 

 
2. Složení – informace o složkách 
 
- Suchá akrylová emulze  
- Písek CAS 14808-60-7 
- Portlandský cement CAS 65997-15-1 
 
3. Identifikace nebezpečnosti 
 
Čerstvě rozmíchaný výrobek může způsobit podráždění kůže a 
očí. Cementový prach může dráždit oči a horní cesty dýchací. 
Sloučenina a její směsi nepředstavují zvláštní rizika pro životní 
prostředí při dodržení bodů § 6, 8, 12, 13. 
 
4. První pomoc 
 
při nadýchání:  pobyt na čerstvém vzduchu, odpočinek. V

 případě vystavení vysoké koncentraci, 
poradit s s lékařem. 

při požití:  vypláchnout ústa vodou, poradit se s 
lékařem. 

kůže: důkladně omyjte postižené místo vodou a 
mýdlem  

oči: okamžitě důkladně vypláchnout vodou, 
udržovat oči otevřené. Neprotírat. Opatrně 
vyjmout kontaktní čočky, pokud je to 
možné. Vymývat vodou po dobu nejméně 
15 minut, kontaktovat lékaře. 

 
5. Protipožární opatření 
 
Výrobek není hořlavý. V případě požáru použít buď práškový 
hasící přístroj, vodu, pěnu nebo oxid uhličitý. 
 
6. Odstranění havarijního úniku 
 
Směs odstranit suchým odsáváním před vstupem do 
jakéhokoliv vodního systému, odpadních vod či vodních ploch. 
 
7. Manipulace a skladování 
 
bezpečnostní opatření:    Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.  

Aplikujte pomocí stěrky, stříkacím 
systémem, zednickou lžící, hladítkem 
nebo jiným podobným systémem  

skladovací opatření:   Výrobek má minimální trvanlivost 24 
měsíců od data na obalu. Skladujte 
uzavřené na chladném a suchém 
místě. 

 
8. Kontrola a ochrana osob 
 
mezní hodnoty:            limitní hodnoty nejsou specifikovány. 

          Vdechovatelná frakce: 10 mg/m
3
 

            Respirabilní frakce: 5mg/m
3
 

ochrana dýchacích cest:   použít masku proti prachu 
ochrana rukou:            použít gumové rukavice 
ochrana očí: použít brýle proti prachu 
jiné ochrany: - 
 
 
 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
vzhled:    bílý nebo pigmentovaný prášek  
zápach:    bez zápachu  
pH:   10-11 ve vodném roztoku  
bod varu:   nevztahuje se  
bod vzplanutí:  nevztahuje se 
abs. hmotnost při 20° C:  3,15 g / cm

3
  

obj. hmotnost při 20° C: 1,8 g / cm
3
 

tlak par:    nevztahuje se 
rozpustnost ve vodě:  nízká (0,1 – 1,0%) 
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
stabilita:    produkt je obvykle stabilní 
nebezpečná polymerizace:  nenastane 
 
11. Informace o toxicitě 
 
Látkanení toxická. Informace níže jsou založeny na 
toxikologickém chování komponentů. 
 
kontakt s očima:        může způsobit podráždění a zarudnutí. 
při styku s pokožkou:    mírně dráždivý. 
při požití:        může způsobit vnitřní poškození. 
při nadýchání: vdechování par může podráždit 

dýchací respiraci. 
 
12. Ekologické informace 
 
V případě úniku v přítomnosti velkého množství vody, jsou 
možné ekologické dopady kvůli zvýšené úrovni pH. Použivejte 
v souladu s pracovními postupy! 
 
13. Likvidace, varování 
 
Likvidaci provádějte v souladu s postupy místních úřadů. 
 
14. Informace pro přepravu 
 
Výrobek nespadá do žádné třídy nebezpečnosti pro přepravu 
nebezpečného zboží. 
silniční doprava: nebezpečí třídy (ADR): není relevantní 
 
15. Informace o právních předpisech 
 
V souladu s ustanoveními vyhlášky 03/65 a 99/45 ES. Produkt 
je označen následujícím způsobem:  
Symbol nebezpečí:  není 
 
16. Více informací 
 
Uživatelská doporučení: 
Informace v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na 
informacích obdržených od našich dodavatelů a na 
současných znalostech. Tento list je návodem pro manipulaci, 
používání a skladování výrobků pro známé aplikace a 
nepředstavuje specifikaci nebo záruku určitých vlastností, které 
jsou uvedeny v technickém listu. 
 
Legenda  
 
Varování:  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S22 Nevdechujte prach 
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima 
S26 V případě kontaktu s očima, okamžitě 

důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc.  

S36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné 
rukavice a chraňte oči / obličej.  

 
Bezpečnostní list byl revidován 1. Prosince 2010 a nahrazuje 
všechny předchozí. 

      Ercole
                


