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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  
 

1.1 Identifikace výrobku: Elastic Cromo 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
 Otisky pro částečné a celkové snímatelné zubní náhrady,  předběžné otisky 
 pro zhotovování individuálních otiskovacích lžic, otisky v ortodoncii, otisky protiskusu, 
 otisky. Pro zhotovení provizorních můstků a korunek. 
 

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

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko 
       Na bojišti 1, 128 21 Praha 2 
       Tel. 00420-224 919 293 
 

 

 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace přípravku (podle CLP): 
 Acute Tox. 4  H302 - Zdraví škodlivý při požití. 
                        H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
                        H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 
 Eye Irrit. 2     H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
 STOT SE 3    H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
 STOT RE 2    H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 
                                               expozici. 
 

2.2 Prvky označení: 
Výstražné symboly nebezpečnosti: 

 
 
 
 

 

Signální slovo:               VAROVÁNÍ 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit 
poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
 

Bezpečnostní věty: P270,271,281 
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Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 
 

2.3 Další nebezpečnost: nejsou data 
 
 

3. Složení/informace o složkách 
 

Přípravek obsahuje následující nebezpečné látky: 
Chemický název Obsah 

% hm. 
INECS CAS Klasifikace 

podle DSD 
Klasifikace 
podle CLP 

křemelina < 80 272-489-0 68855-54-9 Xn  R48/20 
Xi  R36/37 

Eye Irrit. 2   H319 
STOT SE 3   H335 
STOT RE 2  H373 

Hexafluorotita-
ničitan draselný 

< 3 240-934-8 16919-27-0 T     R 22 
Xi  R41-43 

Acute Tox. 3 
H331, H311, H301 

fosforečnan sodný < 1 231-509-8 101-89-0 Xi R36/37/38 Skin Irrit. 2  H315 
Eye Irrit. 2   H319 
STOT SE 3   H335 

 

Znění H a R-vět viz kap. 16. 
 

 

 

4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci: 
Po nadýchání zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Při zdravotních potížích zajistit odbornou 
lékařskou pomoc. V případě styku s kůží  omýt vodou a mýdlem, po té použít regenerační 
krém. Oči vyplachovat velkým množstvím vlažné vody. Při požití důkladně vypláchnout ústa. 
Zajistit odbornou lékařskou pomoc. 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Viz bezpečnostní věty. 
 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
 V případě poškození pokožky zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
 

 

 

5. Opatření pro hasební zásah - přípravek je nehořlavý, opatření volit podle okolního  
         prostředí  
 

 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
 Zajistit účinné větrání, zabránit přímému kontaktu s přípravkem. 
 Použít ochranné rukavice a podle rozsahu případně i zástěru. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
 Zabránit úniku do vodního systému, půdy nebo vegetace. 
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6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
 Tekutinu důkladně odstranit pomocí absorpčního materiálu. 
 Prášek přemístit do pevného obalu. Zlikvidovat jako nebezpečný odpad. 

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: Druh odpadu viz kap. 13.1. 
 

 

7. Zacházení a skladování 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Používat vhodný ochranný oděv a rukavice, zabránit přímému kontaktu přípravku s pokožkou. 
Dodržovat zásady osobní hygieny, po práci důkladně omýt ruce vlažnou vodou a mýdlem. 

 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Uchovávat v těsně uzavřeném obalu na dobře větraném místě. 

 

7.3 Specifické konečné použití: Výrobek je určen pro profesionální použití v zubní ordinaci. 
 

 

 

8. Omezování expozice a osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry:  pro přípravek nejsou k dispozici 
pro křemelinu:   PELc (mg/m3) (ostatní křemičitany)  10 
     PELr (mg/m3)       2 
pro oxid hořečnatý:    PEL (mg/m3)       5 

     NPK-P (mg/m3)    10 
 

8.2 Omezování expozice: S přípravkem manipulovat v dobře větraném prostoru, doporučuje 
                       se lokální odsávání. 

 Osobní ochranné prostředky:  
 Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor. 
 Ochrana očí:   Brýle nebo štít. 
 Ochrana rukou:   Gumové rukavice. 
 Ochrana kůže:   Pracovní oděv. 

 

 

 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
Vzhled: 
Skupenství (při 20°C): pevná sypká hmota 
Barva:   slabě modrá 

 

9.2 Další informace: nejsou k dispozici 
 

 

 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita: je poměrně málo reaktivní. S vodou vytvoří gel, který po několika minutách 
        ztuhne na elastickou hmotu. 
10.2 Chemická stabilita: Za sucha je přípravek stabilní. 
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10.3 Možnost nebezpečných reakcí: není známo 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Skladování za vyšších než pokojových teplot  
        a ve vlhku. 
10.5 Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou data 
 

 

11. Toxikologické informace  
11.1 Informace o toxikologických účincích: pro přípravek nejsou údaje k dispozici 
 

Údaje pro křemelinu: 
Akutní toxicita: data neudána 
Žíravost/dráždivost pro kůži: data neudána 
Vážné poškození očí / podráždění očí: data neudána 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: data neudána 
Mutagenita v zárodečných buňkách: data neudána 
Karcinogenita: 
IARC: 1 - Skupina 1: karcinogenní pro člověka (Silicon dioxide) 
            1 - Skupina 1: karcinogenní pro člověka (Quartz) 
IARC: 1 - Skupina 1: karcinogenní pro člověka (Quartz) 
IARC: A4 - Not classifiable as a human carcinogen: Agents which cause concern that they could 
be carcinogenic for humans but which cannot be assessed conclusively because of a lack of data. 
In vitro or animal studies do not provide indications of carcinogenicity which are sufficient to 
classify the agent into one of the other categories. (Diatomaceous earth (Calcined)) 
3 - Skupina 3: neklasifikovaletný, pokud jde o jeho karcinogenitu pro člověka (Diatomaceous 
earth (Calcined)) 
Toxicita pro reprodukci:data neudána 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: 
Vdechnutí - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: 
Vdechnutí - Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. 
Nebezpečnost při vdechnutí: data neudána 
 

Možné ovlivnění zdraví 
Vdechnutí: Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje podráždění dýchacích cest. 
Požití: Zdraví škodlivý při požití. 
Kůže: Škodlivý při absorpci přes kůži. Může způsobit podráždění kůže. 
Oči: Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

Příznaky a symptomy expozice 
Tento produkt obsahuje krystalický křemen, jenž se považuje za rizikový při vdechování. IARC 
klasifikuje vdechování krystalického křemene jako karcinogen pro člověka (skupina 1), NTP ho 
uvádí jako známý lidský karcinogen. Je také známo, že vdechování krystalického křemene 
způsobuje silikózu, nerakovinné onemocnění plic. Dlouhodobé vdechování krystalického oxidu 
křemičitého může vést k silikóze, zničující fibróze plic, která se vyznačuje vláknitými změnami  
a miliárními uzlíky v plicích, suchým kašlem, dýchavičností, emfyzémem, sníženým 
roztahováním hrudníku a zvýšenou vnímavostí k tuberkulóze. V rozvinutých stádiích se 
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projevuje ztráta chuti k jídlu, bolesti pohrudnice a úplná pracovní neschopnost. 
Pokročilá silikóza může končit smrtí kvůli selhání srdce nebo poničením plicní tkáně. 
Krystalický oxid křemičitý je klasifikován dle IARC jako skupina 1 "známý karcinogen  
u člověka" a dle NTP jako "dostatečně prokázaný" karcinogen. Chronická zdravotní rizika jsou 
spojována s dýchatelnými částicemi o velikosti 3-4 um po dlouhá časová období. Mechanismy 
toxicity křemene, včetně jeho mechanismů karcinogenicity plic, jsou dosud pochopeny jen  
z části. Další studie jsou zapotřebí ke stanovení, zda aktivita křemene na transformaci buněk je 
spojena s jeho karcinogenním potenciálem. Dýchatelný křemen může způsobit poruchy 
imunitního systému, zvýšené riziko rozvoje plicní tuberkulózy a zvýšený výskyt onemocnění 
ledvin. 
 

Další informace 
RTECS: data neudána 
 
 

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 
 

13.1 Metody nakládání s odpady: 
Nepoužitelné zbytky přípravku a kontaminovaný obal předat firmě oprávněné nakládat 
s nebezpečnými odpady.  
 

 

 

14. Informace pro přepravu 
 

Přípravek není nebezpečný pro dopravu. 
 

 

 

15. Informace o předpisech  
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi: 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 
Produkt podléhá povinnosti označování podle vyhlášky 402/2011 O hodnocení nebezpečných 

 
 

*
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vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných 
chemických směsí. 
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů. 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.  
 
 

16. Další informace 
 

Text k použitým R- větám:  
R 22: Zdraví škodlivý při požití. 
R 41: Nebezpečí vážného poškození očí. 
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R 36/37: Dráždí oči, a dýchací orgány. 
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R 48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici  
         vdechováním. 

 

Text k použitým H- větám:  
H301 Toxický při požití. 
H311 Toxický při styku s kůží. 
H331 Toxický při vdechování. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H373 Může způsobit poškození plic. 

 

Aktualizované pasáže bezpečnostního listu: Byla změněna kap. 2 a 16 - přechod na značení CLP. 
 

Informace uvedené v bezpečnostním listu, pokud není uvedeno jinak, se týkají jednotlivých 
spotřebitelských balení a uvedené údaje vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. 
Předpokládá se, že přípravek bude využit na pracovištích, odpovídajících jeho určení, budou 
při tom respektovány pokyny uvedené v návodu a běžné zásady bezpečnosti práce při nakládání 
s chemikáliemi. 
 

 

 


