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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikace výrobku: Isodent 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
 Používá se pro izolaci sádrových forem, před opravami zubních náhrad na sádrovém 
 modelu a k separaci dvou sádrových vrstev.  
 

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: 224919293  (Toxikologické informační středisko,   
       Na bojišti 1, 120 00 Praha 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 

Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí. 
Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná. 
 

2.2 Prvky onačení: 

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen. 
 

2.3 Další nebezpečnost: není známa 
 

 

 

3. Složení/informace o složkách 
 

Obsahuje následující nebezpečné látky: 
Chemický název Obsah 

% hm. 
INECS CAS  Klasifikace 

podle DSD 
Klasifikace 
podle CLP 

Formaldehyd 0,2 - 0,4  200-001-8 50-00-0 T 
R23/24/25 
Carc.kat.3 
R40 
C R34 
Xi R43 

Carc. 2   H351 
Acute Tox. 3 
H301,H311,H331 
Skin.Corr. 1B 
H314 
Skin Sens. 1 H317 

 

Znění R-vět a H-vět viz kap. 16 
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4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci: 
V každém případě zajistit bezpečnost všech přítomných osob. Postiženým zajistit klid a duševní 
pohodu. Zabránit další expozici. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Při zasažení pokožky 
omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat velkým množstvím vlažné vody.  
Po požití důkladně vypláchnout ústa. Při potížích zajistit 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: 
 Žádné konkrétní akce nejsou vyžadovány. 
 

 

 

5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva:  voda, prášek, těžká nebo střední pěna, CO2  

 Nevhodná hasiva:  - 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 
 Produkt je nehořlavý. Bez nebezpečného tepelného rozkladu. 
5.3 Pokyny pro hasiče: Žádná zvláštní protipožární ochrana není vyžadována. 
 

 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku přípravku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 

 Vyhněte se tvorbě polétavého prachu, noste osobní ochranné prostředky v souladu 
 s vnitrostátními právními. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
 Zabránit úniku do vodního systému, půdy nebo vegetace. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Vyhněte se zametání a používejte 
 čisticí systémy rozprašující vodu nebo odsavače, aby nedocházelo k tvorbě polétavého 
 prachu. Noste osobní ochranné prostředky v souladu s vnitrostátními právními předpisy. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: - 
 

 

 

7. Zacházení a skladování  
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
 Vyhněte se vytváření polétavého prachu. Na místech, kde se vytváří polétavý prach, 
 zajistěte odpovídající odsávací větrání. V případě nedostatečného odvětrávání používejte 
 vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Nejíst. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

 Uchovávat v dobře uzavřeném obalu. 
 

7.3 Specifické použití: Viz 1.2, přípravek je určen pro profesionální užití. 
 

 

  



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

   
           ISODENT 

Datum vydání: 24.5.2013                                                                                                        Strana 3 z 5 
 
 

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry:  pro přípravek nejsou k dispozici 
 údaje pro formaldehyd: 
 Přípustný expoziční limit PEL (mg/m

3
):   0,5 

 Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P (mg/ m
3
):  1,0 

 

8.2 Omezování expozice: - 
 

8.3 Osobní ochranné prostředky: 
 Ochrana dýchacích orgánů: Účinné větrání. 
 Ochrana očí:   Brýle nebo štít. 
 Ochrana rukou:   Rukavice. 
 Ochrana kůže:   Pracovní oděv. 
 

 

 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
Vzhled: 
Skupenství (při 20°C): kapalina 
Barva:    červená 

 

9.2 Další informace:   nejsou k dispozici 
 

 

 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita:  

Nejsou známy. 
 

10.2 Chemická stabilita:  
Za běžných podmínek je přípravek stabilní.  
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: 

Nejsou údaje. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: 

Nejsou údaje. 
 

10.5 Neslučitelné materiály: 

Nejsou údaje 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 

Nejsou údaje. 
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11. Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích: 
a) Akutní toxicita: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna. 
b) Žíravost/iritace pokožky: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna.  
c) Vážné poškození /iritace očí: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna.  
d) Senzibilizace dýchacích cest/pokožky: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace 
splněna.  
e) Mutagenita zárodečných buněk: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna. 
f) Karcinogenita: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna.  
g) Toxicita pro reprodukci Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna. 
h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Podle dostupných informací 
nejsou kritéria klasifikace splněna.  
i) Toxicita pro specifické cílové orgány: není 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: Podle dostupných informací nejsou kritéria klasifikace splněna.  
 

 

12. Ekologické informace o přípravku  
 

12.1. Toxicita: Není relevantní. 
12.2. Perzistence a rozložitelnost: Není relevantní. 
12.3. Bioakumulační potenciál: Není relevantní. 
12.4. Mobilita v půdě: Nejsou data. 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: Není relevantní. 
12.6. Jiné nepříznivé účinky: Nejsou známy žádné konkrétní negativní účinky. 
 

 

 

13. Pokyny pro odstraňování  
 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Nepoužitelné zbytky přípravku nechat zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný 
obal nechat spálit ve spalovně odpadů, nebo 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: 
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 
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15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Není k dispozici 
 
 

16. Další informace  
 

Text k použitým R-větám: 

            R23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. 
            R34 - Způsobuje poleptání. 
            R40 - Podezření na karcinogenní účinky. 
            R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
 

Text k použitým H-větám: 

            H301 - Toxický při požití. 
            H311 - Toxický při styku s kůží. 
            H331 - Toxický při vdechování. 
            H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
            H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
            H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. 
 

Aktualizované pasáže bezpečnostního listu: ve většině pasáží byly provedeny změny 
podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010. 
 

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. 
 

 

 


