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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikace výrobku: 
 Název výrobku: Efektor 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
 Rychle tuhnoucí sádra typu 2 pro pomocné práce v zubní laboratoři. 
 

1.3  Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
 Firma:   SpofaDental a.s. 
 Sídlo podnikání:  Markova 238, 50646 Jičín 
 Identifikační číslo:  63999447 
 Telefon:   493583111 
 Fax:   493583333 
 mail:   info@spofadental.com 
 

1.4 Nouzové telefonní číslo: 224919293  (Toxikologické informační středisko,  
       Na bojišti 1, 120 00 Praha 2) 
 

 

 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Směs není klasifikována jako nebezpečná podle Nařízení (ES) č.1272/2008. 
Podle evropské směrnice 67/548/EHS ve smyslu pozdějšího znění a doplňků. 
Není klasifikována jako nebezpečná. 
 

2.2 Prvky označení: 
Neoznačuje se. 

Doplňkové údaje o nebezpečí: nejsou 
 

2.3 Jiná rizika: Výrobek snadno vyvíjí jemný prach. 
 

 

 

3. Složení/informace o složkách 
 

3.1 Látky: 
Obsah nebezpečných složek: 
Neobsahuje nebezpečné složky. 
Výrobek je směsí sádry a malých množství nespecifikovaných regulátorů. 
 

 

 

4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci: 
Při vdechnutí:  Odveďte na čerstvý vzduch. 
Při styku s kůží:  Omývejte mýdlem a vodou. 
Při styku s očima:  Oči preventivně vypláchněte vodou. 
Při požití:  Osobám v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. 
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4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Data neudána. 
 

4.3 Jsou potřebné údaje o neodkladném lékařském ošetření a speciálním léčení:  
Data neudána. 
 
 

5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek je nehořlavý. 
 

5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi: 
Odveďte osoby mimo požár. Zvláštní specifika nejsou. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče: Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. 
 

5.4 Další informace: data neudána 
 

 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku  
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Je nutno vyloučit vznik prachu. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Nenechejte vniknout do kanalizace. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Zameťte a vsypte do vhodné nádoby k likvidaci. Uložte do vhodné uzavřené nádoby.  
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: 
Zneškodnit podle kapitoly 13. 
 

 

 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Při vzniku prachu zajistěte účinné větrání. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti: 
Skladujte na chladném a větraném místě, v suchu - reaguje s vodou. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: 
Přípravek je určen pro profesionální užití v dentální laboratoři. 
 

 

 

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry: 
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště:  
TWA    10 mg/m2 

 



    BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(podle Nařízení ES č. 1907/2006) 

          
EFEKTOR 

Datum vydání: 15.7.2013                                                                                                   Strana 3 z 5 
 
PEL 10 mg/m2 
 

8.2 Omezování expozice: 
Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. 
 

Osobní ochranné prostředky: 
Ochrana očí/obličeje při tavení: brýle 
Ochrana kůže: Používejte ochranné rukavice a pracovní oděv. 
Ochrana dýchacích cest: Při vzniku prachu použijte respirátor. 
Pro postupy spojené s tavením směsi, použijte gumovou zástěru. 
 

 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku 
 

Vzhled:    
Skupenství (při 20 °C): pevná hmota - prášek 
Barva:   světle šedá 
Zápach (vůně):  bez zápachu 
Bod varu:   údaje nejsou k dispozici 
Bod tání   údaje nejsou k dispozici 
Bod vzplanutí   údaje nejsou k dispozici 
Samozápalnost:  údaje nejsou k dispozici 
Oxidační vlastnosti:  údaje nejsou k dispozici 
Meze výbušnosti:  údaje nejsou k dispozici 
Tenze par:   údaje nejsou k dispozici 
Hustota (při 20 °C):  2,96 g/ cm3 

Rozpustnost (při 20 °C)  
 - ve vodě:  nerelevantní 
 

 

 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita: Reaguje s vodou na sádrovec. 
10.2 Chemická stabilita: data neudána 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Při reakci s malým množstvím vody se vyvine teplo 
a může dojít k popálení. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Styku s vodou - dojde k ztvrdnutí za uvolnění tepla. 
10.5 Neslučitelné materiály: Silné oxidační prostředky. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Další produkty rozkladu - data neudána. 
 

 

 

11. Informace o toxikologických vlastnostech přípravku 
 

Akutní toxicita 
        data neudána 
Žíravost/dráždivost pro kůži 
        data neudána 
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Vážné poškození očí / podráždění očí 
        data neudána 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 
        data neudána 
Mutagenita v zárodečných buňkách 
        data neudána 
Karcinogenita 
IARC: Žádná ze složek obsažených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách 
           větších nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, možný nebo potvrzený karcinogen. 
Toxicita pro reprodukci 
        data neudána 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
        data neudána 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
        data neudána 
Nebezpečnost při vdechnutí 
        data neudána dýchacích cest. 
Možné ovlivnění zdraví 
        Vdechnutí:  Může mít škodlivé účinky při vdechování. Může způsobit podráždění 
         Požití: Může být škodlivý při požití. 
         Kůže: Může být zdraví škodlivý při absorpci přes kůži. Může způsobit podráždění kůže. 
         Oči: Může způsobit podráždění očí. 
Příznaky a symptomy expozice 
           Nejsou známy. 
 
 

12. Ekologické informace  
 

12.1 Toxicita: data neudána 
12.2 Perzistence a rozložitelnost: data neudána 
12.3 Bioakumulační potenciál: data neudána 
12.4 Mobilita v půdě: data neudána 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: data neudána 
12.6 Jiné nepříznivé účinky: data neudána 
 

 

 

13. Pokyny pro odstraňování přípravku 
 

13.1 Metody nakládání s odpady: 
Výrobek 
Použitý a znečištěný produkt lze likvidovat jako ostatní pevný odpad pod číslem 101206. 
 

Znečištěné obaly 
Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. 
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14. Informace pro přepravu  
 

14.1 Číslo OSN: 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 
 

14.2 Správný technický název podle OSN: 
ADR/RID: Není nebezpečným zbožím 
IMDG: Not dangerous goods 
IATA: Not dangerous goods 
 

14.3 Třída(y) přepravního nebezpečí: 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 
 

14.4 Skupina obalů: 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 
 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no 
 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 
data neudána 
 

 

 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku 
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
Zákon č. 350/2012 Sb. (v ČR) 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Není k dispozici 
 

 

 

16. Další informace vztahující se k přípravku 
 

Aktualizované pasáže bezpečnostního listu: - 
 

Uvedené údaje vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. Předpokládá se, že přípravek 
bude využit na pracovištích, odpovídajících jeho určení, budou při tom dodržovány běžné zásady 
bezpečnosti práce. 
 

 

 


