BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle Vyhlášky č. 27/1999 Sb.

NÁZEV VÝROBKU
NÁZEV
1. Identifikace dodavatele

2. Identifikace výrobku

3. Identifikace o složení

ASFALTOVÉ PÁSY A TMELY (NÁTĚRY)
BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o.
DISTRIB. STŘEDISKO
SÍDLO
DIČ
Telefon a fax
e-mail

HRADEC KRÁLOVÉ – PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
KYDLINOVSKÁ 161/27, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
CZ47452099
495212802, 495221761
info@pluvitec.cz

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY PLUVITEC:
- Modifikované výrobky APP řad SINTEC, SUPERTORCH, STANDARDTEC, SUPERTEC,
EXTRATEC, MAXITEC, PRATIKO
- Modifikované výrobky APP + SBS řady IPERTEC a PLURA
- Modifikované výrobky SBS řady TECH (5000, 3000, 1000, 500 … )
- Modifikované tmely a nátěry řad PRIMERTEC, PRATIKO
Asfaltové hydroizolační pásy jsou vyráběny z ropných asfaltů. Povrchově jsou upravovány
minerálním posypem, polyetylenovou folií, mastkem, PES rounem.
Nosnou vložkou je:
a) skelná rohož či skelná tkanina
b) polyesterové rouno a tkanina (event. kombinováno se skelnou rohoží)
c) hliníková fólie
d) hliníková fólie kombinovaná se skelnou rohoží
VÝROBKY NEOBSAHUJÍ LÁTKY S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSTMI VE SMYSLU
ZÁKONA č. 157/98 Sb.

4. Údaje o nebezpečnosti

5.Pokyny pro první pomoc

Asfaltová hmota je hořlavá látka při ohřátí nad 250°C.
Popálení horkým asfaltem při montáži v hydroizolačních povlacích je hlavním rizikem.
a) Všeobecné pokyny:
- při manipulaci dodržovat informaci z pracovního řádu o hygieně
b) Při nadýchání:
- při nadýchání dýmu z přehřátého asfaltu přemísti postiženého na čerstvý vzduch
c) Při styku s kůží:
- při postříkání horkým asfaltem ochladíme asfaltovou vrstvu nejlépe vodou
- ochlazený asfalt nesmíme z pokožky odstraňovat, aby se nepoškodily vzniklé puchýře
- odstraňujeme pouze v případě, jsou-li zasaženy oči nebo uši
d) Při zasažení očí:
- na odstranění asfaltu použijeme vazelínu, olej nebo jiný tuk
- zásadně nepoužívat rozpouštědlo
- nutný odvoz k lékařskému ošetření
e) Při požití:
- požití se nepředpokládá – neúmyslně není možné
Ve vážnějších případech poškození zdraví může lékař kontaktovat.
Toxikologické informační středisko v Praze, telefon: 224 919 293, 224 915 402

6. Opatření pro hasební
zásah

a) Vhodný hasící prostředek
- vzduchomechanická pěna (AFFF, EXPYROL, TUTOGEN), hasící prášek A, B, C
b) Nevhodný hasící prostředek
- v o d a : pokud asfaltové pásy nehoří - je voda vhodná pro jejich ochlazování
c) Zvláštní nebezpečí
- při požáru vzniká hustý tmavý kouř

