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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikace výrobku: Silisan N 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
 Expanzní mísící tekutina pro Silikan a Silikan universál zajišťující optimální vlastnosti 
 formovací hmoty. 
 

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: 
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. 
 

2.3 Další nebezpečnost: 
Roztok je slabě alkalický. Při přímém a opakovaném styku s pokožkou může vyvolat u citlivých 
jedinců kožní přecitlivělost. 
 

 

 

3. Složení/informace o složkách 
 

Směs obsahuje koloidní roztok oxidu křemičitého. Dále obsahuje následující nebezpečné látky: 
Chemický název Obsah 

% hm. 
INECS CAS  Klasifikace 

podle DSD 
Klasifikace 
podle CLP 

Ethanol 3 - 5  200-661-7 64-17-5 F     R: 11 Flam. Liq. 2 H225 
Eye Irrit. 2   H319 

 

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

4.1 Popis první pomoci: 
Při vdechnutí:   Odveďte na čerstvý vzduch. 
Při styku s kůží:  Omývejte mýdlem a vodou. Konzultujte s lékařem. 
Při styku s očima:  Vyplachujte vodou nejméně 10 minut. 
Při požití:   Důkladně vypláchnout ústa. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Ve styku s kůží je roztavená směs zdrojem popálenin. 
 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Nejsou. 
 

 

 

5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: Použijte proud vody, pěnu. 
Nevhodná hasiva: neuvádí se. 
 

5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi: Zvláštní specifika nejsou. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče: Neuvádí se. 
 

5.4 Další informace: Neuvádí se. 
 

 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku  
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Vyvarujte se bezprostředního styku s unikající látkou. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. 
Dodržujte instrukce v bodě 8. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, na pracovišti by měla 
být umístěna nádoba s čistou vodou k vymytí očí. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace, povrchových vod nebo podzemních vod. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Zabránit úniku; poškozené obaly umístit do havarijních nádob. Při úniku většího množství 
hrázkovat, zakrýt kanalizační vpusti. Uniklý přípravek zasypat vhodným absorpčním materiálem, 
např. univerzálním sorbentem, pískem, pilinami. 
Odpad uložit na bezpečné místo a zajistit likvidaci v souladu s předpisy o odpadech, jak je 
uvedeno v bodě 13. Malé zbytky silně naředit vodou. 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly: 
Osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v bodě 8. V bodě 13 jsou uvedeny pokyny 
pro odstraňování. 
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7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Zamezte styku s očima a pokožkou. Po práci si důkladně umyjte ruce i obličej. 
V místech používání a skladování materiálu je třeba se vyvarovat kouření, jídla a pití. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti: 
Skladovat v dobře uzavřených originálních nádobách (PE kanystry, ocelové, pozinkované sudy), 
v suchých a dobře větraných místnostech při teplotě 1-30 °C. Neskladujte s potravinami,  
nápoji a krmivy. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: Viz kapitola 1.2. 
 

 

 

8. Omezování expozice a osobní ochranné prostředky 
 

8.1 Kontrolní parametry 
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště: Pro výrobek nejsou určeny 
 

8.2 Omezování expozice 
Vhodné technické prostředky: Dobře větrané pracoviště. 
                                                 Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. 
 

Osobní ochranné prostředky: 

Ochrana očí/obličeje při tavení: Ochranné brýle s bočními kryty nebo štít. 
Ochrana kůže: Používejte ochranné rukavice a pracovní oděv. 
Ochrana dýchacích cest: Není nutná. 
 

 

 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
 

Vzhled:     bezbarvá kapalina čirá nebo s mírnou opalescencí 
Zápach:      bez zápachu 
pH:      8,0–10,0 
Bod tání/tuhnutí:     0°C 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 100 °C 
Bod vzplanutí:     nerelevantní 
Rychlost odpařování:    nestanoveno 
Hořlavost:      nehořlavá kapalina 
Tlak páry:      nestanoveno 
Hustota páry:      nestanoveno 
Relativní hustota:     1 200–1 300 kg/m3 
Rozpustnost:     ve vodě neomezená, v tucích nerozpustná 
Rozdělovací koeficient:   nestanoveno 
Teplota samovznícení:   nestanoveno 
Teplota rozkladu:     nestanoveno 
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Viskozita:      nestanoveno 
Výbušné vlastnosti:     nestanoveno 
Oxidační vlastnosti:     nestanoveno 
 
 

10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita: Po okyselení dojde k vysrážení oxidu křemičitého. 
10.2 Chemická stabilita: Za normálních podmínek stabilní. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nepředpokládají se nebezpečné reakce. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zabránit působení nízkých nebo vysokých teplot. 
10.5 Neslučitelné materiály: 
Kyselé prostředí o pH 5-6, přítomnost většího množství ionizujících solí (sírany, chloridy). 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy. 
 

 

 

11. Informace o toxikologických vlastnostech přípravku 
 

Akutní toxicita 
        LD50, orálně, potkan > 2 500 mg/kg 
Žíravost/dráždivost pro kůži 
        nezjištěna 
Vážné poškození očí / podráždění očí 
        nezjištěna 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 
        nezjištěna 
Mutagenita v zárodečných buňkách 
        nezjištěna 
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 
        Nezjištěna 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
        nezjištěna 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
        nezjištěna 
Nebezpečnost při vdechnutí 
        nezjištěna 
Možné ovlivnění zdraví 
        nezjištěna 
Příznaky a symptomy expozice 
           Nejsou známy. 
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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: Malé nebezpečí pro vodní prostředí. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: data neudána 
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nepředpokládají se. 
 

 

 

13. Pokyny pro odstraňování přípravku 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Likvidaci materiálu je možné provést vysrážením kyselinou a v tuhé formě využít nebo odstranit 
v souladu s platnými právními předpisy pro odpady. 
 

Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu: 

Prázdné obaly po vyprázdnění lze recyklovat anebo předat k likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy pro odpady. 
Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady: 

Postupovat v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osob, ovzduší a vod. 
Právní předpisy o odpadech: 
Česká republika - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění 
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  
 

Není nebezpečný pro dopravu. 
 

 

 

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 
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16. Další informace 
 

Text k použitým R-větám: 

            R11 - Vysoce hořlavý 
 

Text k použitým H-větám: 

            H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
            H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

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

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. 
 

 

 


