
 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
      
Datum vydání: 12/03/2013, verze 1 
Název výrobku:  MAPEGEL UTT3 
  
ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
    
Chemický název látky/obchodní název přípravku: MAPEGEL UTT 3 
CAS: 7775-27-1 
EC:  231-892-1   
Určená/doporučená použití: peroxid 
Stručný popis funkce: peroxid 
Jméno, příjmení nebo obchodní firma: MAPEI, spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Smetanova 192; 772 11 Olomouc 
Identifikační číslo: 13642715 
Telefon: 585 224 580; 585 224 670 
Fax: 585 227 209 
E-mail: info@mapei.cz 
http://www.mapei.com 
 
Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 402 
 
ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
2.1. Klasifikace látky nebo přípravku dle 67/548/EC, 99/45/EC. 
Vlastnosti/Symboly: 
 O Oxidující 
 Xn Zdraví škodlivý 
 Xi Dráždivý 
  
R věty: 
 R22 Zdraví škodlivý při požití. 
 R36/37/38 Dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži. 
 R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 
Nepříznivé účinky fyzikálně-chemické, na lidské zdraví a životní prostředí: 
 Žádná další rizika. 
 2.2. Označení na obalu 
Symboly: 
 O Oxidující 
 Xn Zdraví škodlivý 
. 
R věty: 
 R22 Zdraví škodlivý při požití. 
 R36/37/38 Dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži. 
 R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 
 
S věty: 
 S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. 
 S22 Nevdechujte prach. 
 S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. 
 S24 Zamezte styku s kůží. 
 S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 
  
Speciální opatření dle přílohy XVII REACH a následných dodatků: 
 Žádná. 
2.3   Jiná nebezpečí 
 vPvB látky: žádné – PBT látky: žádné 
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     Jiná nebezpečí: 
 Žádná jiná nebezpečí. 
 
ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  
3.1 Látky 
 MAPEGEL UTT 3 
 CAS:. 7775-27-1 
 EC: 231-892-1 
 
 Doporučené použití: 
 Peroxid 
 
3.2 Směsi 
 Nestanoveno. 
 
ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1. Popis první pomoci: 
 Při styku s kůží: 
 Okamžitě sundejte kontaminovaný oděv. 
 Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a bezpečně ho zlikvidujte. 
 Části těla, které přišli – nebo je pouze podezření, že přišly do kontaktu s výrobkem, se musí 
 ihned umýt velkým množstvím vody a, pokud možno, i mýdlem. 
 Tělo důkladně umyjte (sprcha nebo vana). 
 Po kontaktu s kůží umyjte postižené místo velkým množstvím vody a mýdlem. 
 Při zasažení očí:  
 Po zasažení očí vypláchněte oči vodou při otevřených víčkách. Vyplachování provádějte 
 dostatečně dlouhou dobu (nejméně 10 minut), poté ihned vyhledejte očního lékaře. Chraňte 
 nezasažené oko. 
 Při požití:  
 Nic nejezte a nepijte. Ústa důkladně vypláchněte a vypijte velké množství vody. V případě 

nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu tento Bezpečnostní list. 
Při nadýchání: 
       V případě nadýchání ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu tento Bezpečnostní list.  
4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné: 
 Výrobek má oxidační vlastnosti a při styku s hořlavinami může být příčinou jejich vznícení. 

Výrobek je při akutní expozici škodlivý a při požití představuje vážné poškození zdraví. 
        Při zasažení očí způsobuje výrobek podráždění, které může trvat déle než 24 hodin, při   

 nadýchání způsobuje podráždění dýchacích cest a v případě kontaktu s kůží vyvolává silný 
 zánět s vyrážkou, strupy a otokem.  

 4.3. Známky potřeby okamžité lékařské pomoci a speciálního ošetření: 
 V případě nehody nebo nevolnosti vyhledejte ihned lékařskou pomoc (pokud možno ukažte návod 

k použití nebo Bezpečnostní list) 
    Ošetření: 
  (viz odstavec 4.1) 
      
ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
  5.1 Vhodná hasiva: 
        Oxid uhličitý (CO2) 
         Nevhodná hasiva: 
         Žádná zvláštní    
 5.2 Rizika vznikající při hoření: 
          Výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru.           
 5.3 Pokyny pro hasiče: 
 Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. 
             Shromážděte kontaminovanou vodu použitou při hašení odděleně. Nesmí se dostat do 

kanalizace. 
 Pokud je to bezpečné, odstraňte nepoškozené nádoby z bezprostředního ohrožení ohněm. 
 
ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
    6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: 



 
 

             Používejte osobní ochranné pomůcky. 
 Při vystavení výparům/prachu/aerosolům používejte dýchací přístroj. 
 Zajistěte dostatečnou ventilaci 
 Používejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. 
             Přečtěte si odstavec 7 a 8.    
    6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: 
 Eliminujte všechen nechráněný oheň a možné zdroje vznícení. Nekuřte. 
             Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Zabraňte vniknutí do povrchové vody nebo kanalizace.          
    6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění. 
 V pracovním oděvu výrobek znovu obnovte. 
 Naberte do nádob a těsně uzavřete za účelem likvidace. 
           Po obnovení výrobku umyjte všechny zasažené plochy a nářadí vodou. 
    6.4. Odkazy na další odstavce: 
            Přečtěte si také odstavce 8 a 13. 
ODDÍL 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
     7.1 Zacházení: 
           Zabraňte kontaktu s kůží a očima a vystavení vysoké koncentraci prachu. 
  Zabraňte rozvoji a ukládání prachu. 
  Používejte lokální ventilační systém. 
         Kontaminovaný oděv se musí před vstupem do stravovacích prostor sundat. 
             Při přesunu materiálu se předem ujistěte, že v nádobách nejsou zbytky nekompatibilních 

materiálů. 
             Při práci nejezte a nepijte. 
         Přečtěte si odstavec 8 týkající doporučených ochranných pomůcek. 
      7.2 Skladování včetně jakýchkoli nekompatibilit 
  Vždy udržujte nádoby pevně zavřené. 
             Nekompatibilní materiály: 
  Udržujte z dosahu vody nebo vlhkého prostředí. 
  Udržujte z dosahu hořlavin. 
          Instrukce týkající se skladovacích prostor: 
  Chladné a dostatečně větrané prostory 
  7.3   Specifická koncová použití 
         Žádná zvláštní. 
 
ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 
     8.1 Kontrolní parametry: 
  Žádné expoziční limity nejsou k dispozici. 
     DNEL expoziční limit 
  Nestanoveno.  
 PNEC expoziční limit 
  Nestanoveno 
            
    8.2. Omezování expozice pracovníků 

Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití není potřeba. 
Osobní ochranné prostředky by měly být 
v souladu s příslušnými normami CE ( jako je EN 
374   pro rukavice a EN 166 pro ochranu očí) a 
měly by být správně používány a skladovány. 
S dodavatelem ochranných prostředků 
konzultujte vhodnost prostředků vůči specifickým 
chemikáliím a uživatelské informace. 
 

Ochrana rukou: Doporučuje se používat rukavice z LLPDE (0,06 
mm), nitrilu (0,4) nebo butylu (0,5 mm).  
Nedoporučuje se používat latexové rukavice. 

Ochrana očí: Bezpečnostní brýle. 
 

Ochrana kůže: Používejte oděv, který poskytne komplexní 
ochranu kůži, např. z bavlny, gumy, PVC nebo 
vitonu. 



 
 

 
    Teplotní rizika: 
 Žádná. 
 

        Expoziční limity jednotlivých složek: 
     Žádné.   
 
ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
         

Vzhled: pevná látka 

Barva: bílá 

Zápach (vůně): bez zápachu 

 

Hodnota pH (vodní disperze, 10%): 3,5-3,8 

Bod tání: ˃ 180°C 

Bod varu: nestanoveno 

Teplota vzplanutí: nestanoveno 

Hořlavost v pevném/plynném stavu: nestanoveno 

Výbušné vlastnosti: nestanoveno 

Meze výbušnosti (objemové): == 

Oxidační vlastnosti: Ano 

Tenze par: nestanoveno 

Zdánlivá hustota: 1,1-1,3 g/cm
3
 (23˚C) 

Rozpustnost ve vodě: rozpustný 

Rozpustnost v tucích: nerozpustný 

Viskozita: nestanoveno 

Hustota par (vzduch=1): nestanoveno 

Rozpustnost tuků: nestanoveno 

 
ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1. Reaktivita  
         Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
10.2 Chemická stabilita 
     Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: 
        Při kontaktu s kyselinami, amidy, alifatickými a aromatickými aminy, karbaminany,       

halogenovanými organickými látkami, izokyanáty, organickými sulfidy, nitrily, organofosfáty, 
anorganickými sulfidy a polymerizujícími látkami.může vytvářet toxické plyny. 

     Při kontaktu s ostatními látkami může vzplanout. 
10.4 Podmínky, kterým je potřeba se vyhnout 
     Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
10.5 Neslučitelné materiály 
    Žádné. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
     Žádné. 
 
ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE       
      Způsoby vstupu: 
      Požití:  Ano 
      Vdechnutí:  Ano 
      Kontakt:  Ano 
     Toxikologické informace týkající se výrobku: 
     Toxikologické informace o látce: 
 MAPEGEL UTT 3 – CAS: 7775-27-1 
 a) akutní toxicita: 
  Test: LD50 – Vstup: Orálně– Druh: Krysa 920 mg/kg 
  Test: LC50 – Vstup: Vdechováním – Druh: Krysa > 5,1 mg/l – Trvání: 4h 
 
Leptavé/dráždivé vlastnosti: 
          Styk s kůží: Výrobek může při kontaktu způsobit dočasné podráždění. 



 
 

          Styk s očima: Výrobek může při kontaktu způsobit dočasné podráždění. 
Senzibilizace: 
          Častý kontakt může vyvolat senzitizaci. 
Karcinogenita:  
    Žádné známé účinky 
Mutagenita: 
    Žádné známé účinky. 
Toxicita pro reprodukci: 
       Žádné známé účinky. 
Další informace: 
Citlivost na podráždění kůže a senzibilizaci se u různých lidí liší. U citlivé osoby se může alergická 
vyrážka objevit až po několika dnech nebo týdnech častého a trvalého kontaktu. Proto i když je 
možnost podráždění kůže nízká, mělo by se kontaktu výrobku s kůží zabránit. Pokud se přecitlivělost 
projevila, vystavení kůže velmi malému množství materiálu může způsobit lokální zarudnutí a otok. 
 
Není-li specifikováno jinak, níže uvedené informace požadované nařízením 453/2010/EC musí být 
považovány za nestanovené: 
 a) akutní toxicita; 
 b) leptání/dráždění kůže; 
 c) vážné poškození/podráždění očí; 
 d) senzitizace dýchacího ústrojí nebo kůže; 
 e) mutagenita zárodečných buněk; 
 f) karcinogenita; 
 g) toxicita pro reprodukci; 
 h) STOT – jednorázová expozice; 
 i) STOT – opakovaná expozice 
 j) nebezpečí pro dýchací orgány. 
 
OODÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Toxicita 
Žádné údaje o této směsi nejsou k dispozici. 
Používejte správné technologické postupy, aby nedošlo k úniku výrobku do okolního prostředí.   
        MAPEGEL UTT 3 – CAS: 7775-27-1 
 a) Akutní toxicita pro vodní organismy: 

  Koncový bod: LC50 – Druh: Ryba = 167-771 mg/l – Trvání: 96 h 
  Koncový bod: EC50 – Druh: Dafnie = 133 mg/l – Trvání: 48 h 
    

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
        Žádná 
12.3. Bioakumulativní potenciál 
        Nestanoveno 
12.4. Mobilita v půdě 
         Nestanoveno 
12.5. Výsledky stanovení PBT a vPvB        
         Látky vPvB: Žádné – Látky PBT: Žádné 
12.6. Další nepříznivé účinky 
         Žádné.  
         Nejsou k dispozici žádné údaje o směsi. 
 
ODDÍL 13. POKYNY PRO LIKVIDACI 
13.1. Metody likvidace: 
Právní předpisy o odpadech 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 
Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění. Vyhláška č. 
376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. Vyhláška č. 381/2001 
Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění. (Vyhlášky č. 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005), č. 
353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č. 294/2005 Sb. (účinnost od 5.8.2005), č. 
351/2008 Sb. (účinnost od 1.11.2008), č. 478/2008 Sb. (účinnost od 1.1.2009), č.61/2010 Sb. 
(účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb. (15.6.2010)). 



 
 

Kód druhu odpadu (nevytvrzeného výrobku): 16 09 04 
 
ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
14.1. Číslo UN:        
         Není klasifikován jako nebezpečí ve smyslu dopravních předpisů. 
         Číslo UN:      1505 
14.2. Řádný přepravní název UN: 
     ADR – přepravní název:   UN 1505, PERSULFÁT SODNÝ 
       14.3. Třída/y přepravního rizika: 
                Železniční/Silniční (RID/ADR):  5.1, III 
    ADR – horní číslo:    nestanoveno 
                Letecká (ICAO/IATA):    5.1, III 
    Námořní (IMO/IMDG):   5.1, III 
   EMS:       F-A, S-Q 
       14.4. Obalová skupina:    nestanovena 
       14.5. Rizika pro životní prostředí 
    Námořní znečištění:      Ne 
        14.6. Speciální pokyny pro uživatele:    
     EMS:      F-A, S-Q 
        14.7. Transport volně loženého dle přílohy II MARPOL 73/78 a kódu IBC 
      Ne 
ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající 

se látky nebo směsi 
 Zdravotnické předpisy 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění. 
Předpisy na ochranu ovzduší 
Vyhláška č. 337/2010 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o 
způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. 
Požární předpisy 
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, 
provozy a sklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č. 
305/2006. 
 
Nařízení Rady 67/548/EEC (Klasifikace, balení, označení nebezpečných látek) a následné 
dodatky. Nařízení 1999/45/EC (Klasifikace, balení a označení nebezpečného výrobku) a 
následné dodatky. Směrnice Rady 98/24/EC (Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců před riziky 

spojenými s chemickými činiteli používanými při práci). 
Směrnice Komise 2000/39/EC (Seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti). 
Směrnice 2006/8/CE. 
Nařízení (EC) č. 1907/2006 (REACH) 
Nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP), 
Nařízení (EC) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Nařízení (EU) č. 453/2010 (Příloha I) 
Směrnice 105/2003/ CE (Seveso III): nestanoveno 
 
Smlouva ADR – IMDG Kód – Směrnice IATA 
 
VOC (2004/42/EC): nestanoveno g/l 

  
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
        neuvedeno 
  
 
 



 
 

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE 
  
Prohlášení 
Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich nejlepších zkušeností za výše uvedených 
podmínek. Informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nezaručují určitou kvalitu. 
Je povinností uživatele zaručit, že tyto informace jsou vhodné a používat výrobek s ohledem na druh 
použití. Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje jakákoli předcházející vydání. 
 
ADR:  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
CAS:  Jednoznačný numerický identifikátor používaný v chemii pro chemické látky 
CLP:  Klasifikace, označování a balení látek a směsí 
DNEL:  Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
GefStoffVO: Předpis týkající se nebezpečných látek, Německo.  
GHS:  Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. 
IATA:  Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
IATA-DGR: Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí 
ICAO:  Mezinárodní asociace pro civilní letectví 
ICAO-TI: Instrukce pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí „Mezinárodní asociace pro 
  civilní letectví“ 
IMDG:  Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží 
INCI:  Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 
KSt:  Výbuchová konstanta 
EC50:  Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace 
LC50:  Smrtelná koncentrace látky pro 50% testovaného druhu 
LD50:  Smrtelná dávka látky pro 50% testovaného druhu 
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek. 
PNEC:  Odhadnutá koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
PBT:  Persistentní, bioakumulativní a toxický 
vPvB  Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
RID:  Přeprava nebezpečných věcí 
STEL:  Krátkodobý expoziční limit 
STOT:  Toxicita pro specifické cílové orgány 
TLV:  Prahová limitní hodnota 
TWATLV: Časově vážený průměr Prahová limitní hodnota 
WGK:  Vodě nebezpečné látky 
 
 
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení 
Evropské komise a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, 
směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES, Nařízení Komise (EU) č. 
286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Zákon č. 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování 
nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek. 
 
 
    
 


