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1. Identifikace přípravku, výrobce a prvního distributora 
1.1. Identifikace přípravku (obchodní název):  
 SANAVER  
1.2. Použití přípravku 
/popis: 

Vysoce ušlechtilá  sanační a tepelně izolační omítka 

1.3. Identifikace 
společností /firem/ 

 

Výrobce: TexColor ostrava, spol. s r.o. 
Sídlo: Na Mlýnici 33, Ostrava - Přívoz 
Telefon  
 Fax: 

59 613 59 92-5 
59 613 35 29   

Oddělení  výrobce  
odpovědné za údaje v bezp. 
listu: 

Úsek poskytování informací o kvalitě: 59 613 59 92 

  
  
  
  
Distributor  TexColor ostrava, spol. s r.o.  
Sídlo Na Mlýnici 33, Ostrava - Přívoz 
Telefon 
Fax 

+420 59 613 59 92-5 
+420 59 613 35 29 

1.4 Telefonní číslo pro 
nouzové situace: 
Česká republika 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 
919 293, 224  915 4 02, nebo (pouze ve dne 224  914 575) 

2. Identifikace rizik 
2.1. Klasifikace: Přípravek je klasifikován ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. (směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES):  
Xi dráždivý 
R 38 Dráždí kůží 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
2.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku:   
Obsahuje cement. S vlhkostí reaguje silně alkalicky. Výrobek v kombinaci s vodou může při delším styku (např. při 
klečení  ve zvlhlé maltě)  následkem alkality způsobit vážné poškození kůže. 
Viz rovněž klasifikace a body 8, 11,12, 15. 
2.3. Další rizika včetně nesprávného použití přípravku:  Při doporučené způsobu použití nehrozí žádná rizika. 
Zamezte rozvíření prachu. 
2.4. Doplňující údaje: Přípravek s nízkým obsahem chromátů, obsah senzibilizujícího chrómu VI z přísad je pod 2 
ppm v cementovém podílu maltové směsi. Přípravek splňuje limit obsahu šestimocného chrómu ve smyslu platných 
předpisů. 
3. Složení /informace o složkách/ přípravku 
Chemická charakteristika (popis): Suchá maltová směs dle DIN 18557 na bázi minerálního pojiva, kameninového 
granulátu a přísad 
Ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb.  obsahuje přípravek tyto nebezpečné látky: 
Chemický název: Číslo CAS: 

Číslo  ES (EINECS): 
 

Obsah v %: Klasifikace látky: 
Výstražný symbol nebezpečnosti  
R věta*  

Hydroxid vápenatý 
hydrát 

1305-62-0  
215-137-3 

0,5 - < 10 Xi 
R 37/38-41 

Portlandský cement šedý 65997-15-1 
266-043-4 

 < 20 Xi 
R 38-41 

*úplné znění R vět viz bod 16; Expoziční limity jednotlivých látek pro pracovní prostředí, pokud jsou k dispozici - viz 
bod 8. 

4. Pokyny pro první pomoc: 
4.1. Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při 
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bezvědomí uložit do stabilizované polohy a nepodávat nic ústy. Oděv 
kontaminovaný přípravkem odložit. 

4.2. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při obtížích vyhledejte lékaře. 
4.3. Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte velkým množstvím vody a  

mýdlem.  Při obtížích vyhledejte lékaře.  
4.4. Při zasažení očí: Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut 

s rozevřenými očními víčky. Za sucha nemněte oči, aby nedošlo k následnému 
poškození vlivem ztvrdlé kůže (na rukou).  Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.5. Při požití:  Při vědomí vypláchnout ústa vody a vypít větší množství vody. Nevyvolávat 
zvracení. Ihned vyhledat lékaře. 

5. Opatření pro zdolávání požáru /hasební zásah/:     
5.1. Vhodná hasící média: Přípravek ve vyrobeném stavu ani jako připravená směs k použití není hořlavý. 

Hasící prostředky přizpůsobte požáru v okolí.   
5.2. Nevhodná hasící média : odpadá 
5.3. Zvláštní nebezpečí:  -  
5.4. Zvláštní ochranné prostředky 
       pro hasiče: 

Zvláštní opatření nejsou nutná. 

5.5. Další opatření:  

6. Opatření v případě nahodilého úniku (při nehodě, havárii) 
6.1. Bezpečnostní opatření pro    

ochranu osob: 
Opatření k ochraně před stykem viz bod 7.1. Zajistit proti možnému úniku. 
Osobní ochranné prostředky viz bod 8. 

6.2. Bezpečnostní opatření pro 
 ochranu životního prostředí 

Zabraňte úniku přípravku do kanalizace a stok, povrchových a spodních. Dojde-
li k úniku informujte příslušné úřady (policie, hasiči). 

6.3. Doporučené metody čistění a 
    zneškodnění : 

Prach mechanicky zachyťte, postupujte dle směru větru po menších vrstvách. 
Zbytek na sucho nezametejte. Rozmíchanou maltu mechanicky zachyťte a 
uložte do vhodné fólie nebo nádoby, nechte vytvrdnout a potom likvidujte jako 
odpad dle pokynů uvedených v bodu  13.  

7. Zacházení a skladování 
7.1.  Pokyny pro zacházení (preventivní opatření):   
Uchovávejte pouze v originálních obalech.  Chraňte před vlhkostí.   
Ochrana ovzduší (obecné pokyny): Zvláštní opatření nejsou nutná  
Ochrana vod (obecné pokyny): Zamezte úniku do kanalizace. 
7.2.  Skladování: 
Dodržujte bezvýhradně pokyny výrobce pro skladování a záruční doby.   
7.3  Specifické použití: Vysoce ušlechtilá lepící a zpevňovací  malta k nalepování, potahování a přetmelování všech 
běžných izolačních desek , strojně aplikovaná. Viz technický list. 

8. Omezování expozice /osobní ochranné prostředky/ 
8.1. Limitní hodnoty expozice: 
          Látka   PEL         NPK-P           jednotka poznámka 
 Hydroxid vápenatý     PEL =  2      NPK-P = 4 mg/m3  
 cement     PELc   = 10 mg/m3  

 půdní prachy     PELc   = 10   
 PELτ   respirabilní frakce, PELC celková koncentrace 
8.2. Omezování expozice  
8.2.1. Omezování expozice 
pracovníků: 

Obecné pokyny: Omezte a kontrolujte expozici na pracovišti. Zamezte vzniku prachu. 
Dodatečné pokyny pro technická opatření na pracovišti: zvláštní opatření nejsou nutná 
Obecné pokyny pro ochranu a hygienu: Zamezte styku s očima a kůží. Znečištěný oděv 
vyměňte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. O přestávkách a po ukončení práce si 
omyjte ruce. 
Poznámka k ochranným prostředkům: Všechny osobní ochranné prostředky včetně 
dýchacích přístrojů pro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby 
splňovaly požadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  
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 Ochrana   
              dýchacích cest 

Při překročení přípustných limitů (např. při zahájení prací) použijte polomasku s filtrem 
proti prachu FFP1 (bílý).  

 Ochrana rukou Rukavice z bavlny s nitrilkaučukovou ochranou. Vzhledem ke smáčivosti (propustnosti 
propustnosti pro vodu) nejsou vhodné kožené rukavice. 
Obecné pokyny: Ochranné rukavice by v každém případě měly být prověřeny vzhledem 
ke vhodnosti jejich používání na příslušném pracovišti (např. na mechanickou odolnost, 
odolnost vůči působení přípravku, antistatiku apod). 
Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání, skladování, péče a 
výměny rukavic. Rukavice musejí být v případě poškození nebo při prvních příznacích 
opotřebení okamžitě vyměněny. 

 Ochrana očí Při zvíření prachu nebo nebezpečí rozstřiku vhodné těsné ochranné brýle.  
 Ochrana kůže a  
               těla 

Kůži pravidelně ošetřujte.  Zejména po práci použijte vhodný ochranný krém. Používejte 
vhodný ochranný oděv a přiléhavou obuv. 

8.2.2. Omezování expozice 
životního prostředí: 

Obecné pokyny:  
Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy. Zamezte úniku aerosolu přípravku do ovzduší (u ventilace používejte 
organické filtry). 
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony 254/2001 Sb. a č. 185/2001 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy. Kategorie  kód odpadu, viz bod 13. Zamezte úniku přípravku 
(včetně jeho odpadu nebo obalu) do životního prostředí. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Obecné informace  
Skupenství (při 20°C): prach 
Barva: šedá  
Zápach (vůně): bez pachu  
9.2. Informace důležité z hlediska 
ochrany zdraví, bezpečnosti a 
životního prostředí 

  

Hodnota pH (při 23°C): 12-13,0 ve směsi pro určený způsob použití 
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C)   
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C)   
Bod vzplanutí (°C)   nestanovitelný tuhá látka není zápalná 
Hořlavost   
Samozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) odpadá  
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) odpadá  
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)   
Hustota par  (vzduch = 1) -  
Tenze par (při 50 °C) (mmHg):    
Rychlost odpařování (butylacetát=1)   
Zkouška dělení rozpouštědel (%):   
Viskozita (při 20oC) (s)    
Sypná hustota (kg/m3 při 20  320kg/m3+-10%  
ve vodě (při 20°C): nepatrná  
9.3. Další informace   
Rozpustnost v tucích nepatrná  

10. Stabilita a reaktivita: Přípravek je za normálních podmínek stabilní. (viz bod 7). 
10.1. Podmínky, kterým je třeba 
zamezit:  

- 

10.2 Látky a materiály, s nimiž 
přípravek nesmí přijít do styku: 

nejsou známy. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy 

11. Toxikologické informace: U přípravku nejsou k dispozici žádné toxikologické testy na zvířatech. 
Následující vlastnosti jsou odvozeny od obsažených složek: 
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Dráždivost / poleptání: Dráždivé účinky na kůži a sliznice.  Silné podráždění očí / nebezpečí poškození zraku. 
Nebezpečí pro zdraví s ohledem na obsah cementu < 20 %:  Údaje o toxicitě při vdechování a požití z testů na zvířatech 
nejsou k dispozici.  
Akutní dermální toxicita: králík / 24 hodinová expozice: 2000 mg/ kg tělesné hmotnosti; žádná letalita. 
Dlouhodobě - zkouška na zvířatech: Vypovídací údaje ohledně chronické toxicity, resp. zkoumání karcinogenních 
účinků cementového prachu  při orální nebo jiné expozici dosud nebylo prováděno.  
Téměř všechny studie u zvířat a zkušenosti z praxe (epidemiologické studie) popisují dráždivé a zánětlivé reakce , 
obzvláště horních dýchacích cest po expozici cementovým prachem. Také často uváděné obstruktivní změny související 
s chemickou dráždivostí (vysoká alkalita) cementového prachu jsou patrné. 
Zkušenosti z praxe: Po smíchání s vodou může produkt při delším styku vážně poškodit kůži. a oči. Současné 
mechanické škrábání kůže může tyto důsledky umocnit.   
Senzibilizace: Pokud předepsaná trvanlivost výrobku není překročena nemá žádné senzibilizující účinky. 

12. Ekologické informace:  
12.1. Ekotoxicita: Pouze při uvolnění většího množství přípravku může vlivem změny pH dojít ke škodlivým účinkům 
ve vodním prostředí.   
12.2. Mobilita, perzistence a rozložitelnost, bioakumulace:  Nevztahuje se, anorganická minerální stavební hmota 
12.3. Persistence a rozložitelnost: produkt je rozložitelný 
12.4. Bioakumulační potenciál: neukládá se 
12.5. Výsledky posouzení PBT: není stanoveno 
12.6. Jiné nepříznivé účinky:  Nejsou známy 

13. Informace o zneškodňování (likvidaci): 
13.1. Doporučený způsob odstraňování přípravku:   Shromážděte suché zbytky. Nádobu označte.  při dalším 
zpracování se vyvarujte expozici prachem (dodržujte datum trvanlivosti).  Při smíchání s vodou nechte vytvrdnout a 
dále likvidujte v souladu s bodem 13.2 
Vytvrzený produkt (po styku s vodou): 
Doporučení: Likvidujte v souladu s místními předpisy. Nenechte vniknout do kanalizace. Vytvrzený produkt likvidujte 
jako odpad z betonu či betonového kalu.   
13.2 Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Kód odpadu Kategorie odpadu 
Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu 10 13 11  
13.3 Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu (kontaminovaný obal): 
Doporučení:  
Obal dokonale / beze zbytku vyprázdněte a předejte k recyklaci. Bezpečné zacházení – viz bod 7.1 a 8.2.   
13.4. Právní předpisy o odpadech 
         Česká republika:  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
                                         Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění 
          Evropská unie:    Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech 

14. Informace pro přepravu :   
Výrobek není nebezpečným zbožím z hlediska  mezinárodních  předpisů o přepravě.  

15. Informace o právních předpisech 

15.1. Posouzení chemické bezpečnosti: 
         není zpracováno 

15.2. Označení obalu přípravku 
Informace pro značení na obalu dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. (a v souladu se směrnicemi 1999/45/ES, 67/548/EHS): 

Nebezpečná látka:   Portlandský cement CAS 65997-15-1 

Symbol nebezpečnosti:  Xi dráždivý         
  
R věty    R 38    Dráždí kůži     
               R 41    Nebezpečí vážného poškození očí 
  
S věty:   S 22      Nevdechujte prach 
               S 24      Zamezte styku s kůží 
               S 26      Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a  vyhledejte lékařskou pomoc 
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               S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 
 
Při použití spotřebiteli: 
               S 2             Uchovávejte mimo dosah dětí 
               S 46           Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
 
Další údaje: 
Giscode ZP1 (výrobky s obsahem cementu, s nízkým obsahem chromátů – SRN) 
Třída nebezpečnosti pro vodu: 1 (slabě škodlivý pro vodu; vlastní hodnocení výrobcem ze 17.05.1999)  
Údaj pro skladování: Nehořlavý pevný materiál. (třída skladování SRN: 13) 
15.3. Právní předpisy, které se na přípravek vztahují 
Právní předpisy, které se  v obecné rovině vztahují na přípravek: Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších úprav, Směrnice Rady 2001/59 včetně 
adaptací,  Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh 
a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Komise 2004/73/ES, 
kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS,   Zákon 356/2003 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy, ve znění 
pozdějších předpisů a dále, např.:  Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných  chemických látek a chemických přípravků, Zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů,  Zákon 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění 
pozdějších předpisů, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a  další 
související předpisy, Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o mezinárodní přepravě 
(COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve 
znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 
17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb., Vyhláška č. 61/2000 Sb., o námořní 
plavbě, Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (všechny právní předpisy uvedené v tomto dokumentu jsou v aktuálním platném 
znění ke dni vydání bezpečnostního listu) 
 

16. Další informace 
 Prohlášení zpracovatele  bezpečnostního listu: 
Informace  uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a legislativy ČR. 
Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, 
která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro 
konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu 
s platnými právními  předpisy. 
Pokyny pro školení:  
Zaměstnavatel musí pracovníky, kteří nakládají s tímto produktem poučit o rizicích při manipulaci a o požadavcích na 
ochranu zdraví při práci. 
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Přístup k informacím:  
Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím 
z bezpečnostního listu všem pracovníkům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své práce vystaveni jeho 
účinkům. 
Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:  
Při zpracování tohoto bezpečnostního listu se vycházelo z Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, vyhlášky č. 
232/2004 Sb., a údajů poskytnutých výrobcem (dodavatelem)  (Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG: SCHWEPA 
Klebe– und Ermierungsmörtel grau, ze dne 24.01.2006 
Úplné znění R vět z bodu 3:  
R 38 dráždí kůži, R 41 Nebezpečí vážného poškození očí, R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
Další informace k výrobku: viz Technický list 
Obsah chromátů byl stanoven podle TGRS 613. SRN. 
Změny provedené při revizi: 
15.6.2009 – 1.revize: Celková úprava bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem (dodavatelem) dle nařízení EP a  
Rady (ES) č. 1907/2006 
Provedl distributor Tex-Color CZ s r. o. 
 


