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1.IDETIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO 
PODNIKU 
 
x Údaje o výrobku                       
x Obchodní název:                     Fobisil antigrafitti 
x Údaje o výrobci/dodavateli: BETOSAN, s. r.o.  
     Na Dolinách 28 
     147 00 Praha 4 
x Pracoviště pro poskytování informací: Na Dolinách 23, 147 00 Praha 4 
x Telefon:                            +420 241 431 212                              
x Fax:                                  +420 241 431 215                              
x Číslo tísňového volání: +420 602 121 617 
 
2. IDENTIFIKACE RIZIK 
 
x  Klasifikace přípravku podle zákona 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle §2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. Viz body 11 a 15. 
x  Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 
Přípravek nepředstavuje nebezpečí pro člověka, přesto však u citlivých jedinců nelze vyloučit podráždění 
očí, kůže a dýchacích cest (aerosol při aplikaci stříkáním). 
x  Další rizika 
Nejsou žádná známá. 
 
3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH                                                                                                                                   
x Určení nebezpečí:  Směs čistících látek a rozpouštědel. 

Složení přípravku 

Chemický název Koncentrace 
nebo rozsah v 

 

Výstražný 
symbol 

ES 
(EINEC

 

  

Číslo 
CAS R-věty 

Fluorovaný kopolymer < 3 * * * * 
Propan-2-ol, isopropylalkohol cca 5 F, Xi -0 11-36 -

 
67-63-0 11-36-67 

* účinná látka použité suroviny, bližší údaje výrobce neuvádí  

Úplné znění textů R-vět je uvedeno v bodu 16.    
                                                                        
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
x Všeobecná doporučení: Ve všech případech zasažení očí a všech ostatních těžších případech při  

požití vyhledat lékařskou pomoc. 
x Inhalace:                             -   
x Kontakt s kůží:               Důkladně omýt vodou a mýdlem.      
x Zásah očí:                        Okamžitě bez přerušení vyplachovat oči po dobu nejméně 15 minut pod  
                                              tekoucí vodou.                                          
x Požití:                               Při náhodném požití vyvolat zvracení. 
                                                  Vypít vodu v malých dávkách (ředící efekt).   

      Vyhledat lékařskou pomoc. 
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5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
 
x  Vhodné hasící prostředky:  Voda, pěna, CO2.   
x Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít: Vodní proud z proudnice. 
 
6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ  NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
x   Osobní bezpečnostní opatření:      
x   Opatření s ohledem na životní prostředí: 
     Zamezit uvolňování do životního prostředí únikem látky do kanalizace, povrchových vod  
     nebo půdy.                  
x  Metody likvidace: 
    Větších množství: Přehradit rozlitý produkt,  odčerpat do nádoby, zbytek pohltit absorpčním materiálem 

(pískem, křemelinou apod.)                 
     Menší množství: Pohltit absorpčním materiálem (pískem, křemelinou apod.) a zneškodnit dle  
                                 instrukcí. 
        
7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
x  Manipulace: Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Nevdechovat páry a aerosoly. 

Respektovat zákonné ochranné, bezpečnostní a hygienické předpisy. Přípravek držet mimo dosah 
otevřeného světla, ohně a zdrojů vysoké teploty. Je nutno zabezpečit dostatečné větrání popř. místní 
odsávání. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, a rovněž nepřechovávat na pracovišti potraviny. Před 
pracovní pauzou a po skončení práce si umýt ruce. 

x  Opatření pro bezpečné zacházení: - 
x   Skladování: - 
x   Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladujte na místě chráněném před mrazem.     
 
 
8.OMEZOVÁNÍ  EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY    
 
x   Limity expozice:   

Chemický název 
Koncentrace 
nebo rozsah v 

% 

ES (EINECS, 
ELINCS, 

NLP) 
PEL 

(mg/m3) 
Limit NPK-
P (mg/m3) 

Propan-2-ol cca 5 200-661 -7 500 1000 
  
x   Dodatečné informace o technickém zabezpečovacím systému:   -             
x  Osobní ochranné prostředky: - 
 x  Všeobecná ochranná opatření: Všeobecná ochranná a hygienická opatření 
x   Ochrana dýchacích cest:           -         
x  Ochrana rukou:                          -            
x  Ochrana očí:  Ochranné brýle             
x  Ochrana těla:                              -                                                                                                             
x  Hygienická opatření:                   -                       
 
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

x  Charakteristika 
x  Forma: Bílá kapalina,středně viskózní      Barva: bílá              Vůně: - 
x   Relevantní bezpečnostní údaje 
x   Stavová změna 
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                                                                        Hodnota                             Jednotka/metoda 
x   Bod tuhnutí:                                              0 ºC 
x   Bod varu:                                                 100 ºC 
x  Bod vzplanutí                                          > 100 ºC  
x   Zápalnost                                               nelze určit                      
x   Samovznícení:                                                --- 
x   Teplotní třída:                                                 - 
x   Specifická hmotnost:                                  1,04 g/cm3 
x   Mez výbušnosti:                                          Spodní:  -                     Horní:     - 
x   Rozpustnost ve vodě:                  mísitelný                                              
x   Vizkozita:               140-200 mPa.s                       

                                                 
                                                
10.  STÁLOST  A REAKTIVITA 
 
x    Stabilita:                                Při dodržení všech podmínek je látka stabilní. 
                                                                                    
11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
           
Akutní toxicita komponent přípravku Propan-2-ol 
LD50, orálně, potkan: 5500 mg/kg 
LD50, dermálně, králík: 12870 mg/kg 
LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo 
částice (4 hod.): 72,6 mg/l 

LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry:     není stanovena 

Poznámka: Při odborném zacházení a účelovém použití nemá produkt podle našich zkušeností a informací 
žádné zdraví škodlivé účinky. 

  
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
x   Doplňující informace o ekologii:            
Zkušební metoda: OECD 302B/ ISO 98887 EEC 887302, C 
Analytická metoda: odběr DOC 
Stupeň eliminace: >70% 
Hodnoceni: z vody dobře vylučitelný 
Produkt lze pomocí abiotických procesů, např. adsorpcí aktivovaného kalu, z vody téměř zcela vyloučit. 
Produkt se bez předchozí úpravy nesmí (biologická čistička) do odpadních vod dostat. 
Chování v oblastech životního prostředí 
bioakumulační potenciál 
Polymerní podíl není na základě strukturálních vlastností biopoužitelný. 
Při přiměřeném zavedeni nepatrných koncentraci do adaptovaných biologických čističek nelze poruchy 
aktivity rozkladu aktivovaného kalu vůbec očekávat. 
Ekotoxické účinky 
Toxicita pro ryby (akutní) 
Brachydanio rerio OECD 203 
LC/E250 (48 h) : >100 mg/l 
Toxicita pro dafnie (akutni) 
Daphnia magna OECD 2021 ISO 6341! EEC 841449/V‘ 2.2 
LC/ECSO (48 h) : >20 mg/l 
Toxicita pro bakterie 
Pseudomonas putida DIN 38412 Teil 29 (Entwurf) 
ECSO (0,5 h): >1000 mg/l 
Inhibice respirace komunálního aktivovaného kalu 



BEZPEČNOSTNÍ  LIST 

FOBISIL ANTIGRAFITTI 
Číslo BEZPEČNOSTNÍHO LISTU:            203 
Datum vydání:                1.10.2008 
Změna provedena dne: 1.9. 2008                                                                    Strana 4 z 5 
 
 
EC2O (0,5 h): >100 mg/l ( ISO 8192/OECD 209/EEC88/302C ) 
Při přiměřeném zavedení nepatrných koncentraci do adaptovaných biologických čističek nelze poruchy 
aktivity rozkladu aktivovaného kalu vůbec očekávat. 
Ostatní ekologické pokyny 
Produkt by se bez předchozí úpravy neměl (biologická čistička) do odpadních vod dostat. 
Analogický závěr. Údaje byly odvozeny od produktů podobného složení. 
Celkové posouzení: 
Negativní vlivy na ekologií nelze při stavu dnešních znalosti očekávat. 
Dbejte místních nařízeni pro vypouštění do vody. 
 
13.  POKYNY K LIKVIDACI 
x   Výrobek 
x   Doporučení:        Obaly – nevratné, obaly z umělé hmoty nejlépe likvidovat ve  spalovně.     
x  Zatřídění      
 Katalog. 

 
Název druhu odpadu Klasifikace 

 Přípravek 08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Nebezpečný odpad 

Znečištěný obal 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

Nebezpečný odpad 

Čistý obal 15 01 02 Plastové obaly Ostatní odpad 
  
x Právní předpisy   

Vyhláška č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučená na základě pravděpodobného použití tohoto 
přípravku. Na základě speciálního použití a daných skutečností likvidace odpadů u uživatele se mohou za 
určitých okolností použít i jiná katalogová čísla odpadů. Výrobce je zapojen do systému zpětného odběru 
a využití obalů u autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. 
 

        
14.  INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
 
x  Pozemní přeprava: 
x  ADR/RID třída:                    -                                                                      Číslice/písmeno:  - 
x  Kemlerovo číslo:                  - 
x  UN číslo:                              - 
x  Bezpečnostní štítek:            - 
 
x  Námořní přeprava: 
x  IMDG třída:                          -                       UN-číslo:-                             Skupina balení: -  
x  EMS-číslo:                           -                        MFAG:   - 
  
x  Letecká přeprava: 
x  ICAO/IATA-třída:                                         UN/ID-číslo: -                       Skupina balení: -  
 
15.  INFORMACE O PŘEDPISECH 
x  Označování:     Značení je v souladu se zákonem 157/98 Sb. Podle tohoto zákona není výrobek 

klasifikován jako nebezpečný. 

Hmatatelná výstraha pro nevidomé dle §19 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 356/2003 Sb. a ČSN EN ISO 
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11683 (77 4001): Nemusí být na obalu umístěna. 
 

R-věty: odpadají 
S-věty: 

2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

                          
                        Zák. č.157/1998 Sb., Vyhl. MZ č.250/1998, Vyhl. MZ č.251/1998, Vyhl. MŽP č. 299/1998, 

Vyhl. MŽP č.301/1998, Vyhl. MŽP č. 302/1998, Vyhl. MŽP č. 305/1998, Vyhl. MŽP č.306/1998, Vyhl. ČBÚ č. 

316/1998, Nařízení vlády č. 25/1999, Vyhl. MPO č.26/1999, Vyhl. MPO č. 27/1999, Nařízení vlády č. 10/1999, Zák. 

č.356/2003 Sb., Vyhl č.221/2004 Sb., Vyhl č.232/2004 Sb., Vyhl č.231/2004 Sb., Vyhl č.234/2004 Sb., Zák 

č.188/2004 Sb., Zák č.94/2004 Sb., Nařízení vlády č.194/2001 Sb., Nařízení vlády č.178/2001 Sb., Zák č.258/2000 

Sb., Zák č. 634/1992 Sb., Evropská dohoda (ADR), vyhlášená pod č.64/1987 Sb.,  Úmluva o mezinárodní přepravě 

(COTIF), vyhlášená pod č.8/1985 Sb., Zák č.49/1997., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, REACH  nařízení (ES) č. 1907/2006.   

 
16.  DALŠÍ INFORMACE 
x  Úplné znění R-vět uvedených v bodech 2 a 3  

11 Vysoce hořlavý    
36 Dráždí oči    
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě    

x  Kompetentní pracoviště pro vystavení bezpečnostní karty:  ÚŘJ 
x  Kontaktní osoba:        Ing. Vítězslav Hálek +420 241 431 212 
 
Tyto údaje popisují výhradně požadavky na bezpečné zacházení s výrobkem/výrobky a opírají 
se  na   dnešní   stav   našich   znalostí.  Nepředstavují   žádné   závazné  vlastnosti  popsaného 
produktu/produktů   ve   smyslu   zákonných    předpisů  pro   poskytování  záruk. Specifikaci 
dodaného výrobku nutno vyčíst z jednotlivých technických výrobkových listů. 
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