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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 
1.2 Chemický název látky / obchodní název přípravku 
 Název: PROTECT 700 
Další názvy látky: 
Registrační číslo výrobce: 
 

                        Kapalina proti ulpívání kuliček při svařování 
 
10650/50 

1.3 Použití látky / přípravku 
Určené nebo doporučené použití látky 
(přípravku): 

 Ochranná kapalina na kovové části proti ulpívání kuliček při 
svařování. 

Popis funkce látky nebo přípravku: Chrání před ulpíváním kuliček-okují při svařování.     
   

1.4 Identifikace společnosti/podniku 
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: SILICONI COMERCIALE SPA 
Místo podnikání nebo sídlo: Via Francia 4 Z.I. – 36053 Gambellara (VI) ITALY  
Telefon: +390 444 649766 
e-mail: info@siliconi.it 
Jméno nebo obchodní jméno distributora: Wirpo® s.r.o.  
Místo podnikání nebo sídlo: Křižíkova 68, 618 00 Brno 
Identifikační číslo: 25 31 00 54 
Telefon: +420 543 250 727-9 
Fax:  
e-mail: 
Jméno nebo obchodní jméno odborně 
způsobilé osoby odpovědné za vypracování 
bezpečnostního listu: 
Místo podnikání nebo sídlo: 

+420 543 250 730 
wirpo@wirpo.cz 
 
Wirpo® s.r.o. 
Křižíkova 68, 618 00 Brno 
 

1.5 Telefonní číslo pro mimořádné situace:  

+420 224 91 92 93; +420 224 91 54 02 (Nepřetržitá služba)  
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 
 

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
2.1. Obecný popis přípravku  
Vodní emulze syntetického oleje bez silikonu. 
 

     2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky 
Přípravek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné dle z.č. 350/2011Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 

3.1 Celková klasifikace látky/přípravku 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. Č. 350/2011 Sb. 
 
3.2 Klasifikace podle CLP 
nepoužitelné 

3.3 Klasifikace podle 1907/2006 
nepoužitelné 

3.4 Výstražné symboly dle CLP 
nepoužitelné 
3.5 Výstražné symboly podle 1907/2006 
nepoužitelné 

3.6 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí  
nepoužitelné 

3.7 Další možná rizika 
 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Všeobecné pokyny 
V případě vážnějšího poškození zdraví nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledejte lékaře. Pokud je postižená osoba 
v bezvědomí, umístěte ji do bezpečnostní polohy (na boku), vyhledejte lékaře.  

4.2 Při nadýchání 
nepoužitelné 

4.3 Při styku s kůží 
Svlékněte kontaminovaný oděv a postižené místo omyjte vodou a mýdlem. 

4.4 Při zasažení očí 
Vymývejte oči velkým množstvím vody min. 15 minut tak, aby se voda dostala i pod víčka. Vyhledejte lékaře. 

4.5 Při požití 
Nevyvolávejte zvracení, postiženou osobu udržujte v klidu, podejte aktivní uhlí. 
 
4.6 Další údaje 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 
5.1 Vhodná hasiva 
       Suché chemikálie. 
5.2 Nevhodná hasiva 
      Neuvedeno. 
5.3 Zvláštní nebezpečí 

Neuvedeno. 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče 

Používejte ochrannou obličejovou masku. Přípravek není hořlavý. 
5.5 Další údaje 
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6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
      Používejte ochranný oděv a rukavice. Nevdechujte výpary. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí 
Neuvedeno. 

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění 
Uniklou kapalinu posypte vhodným nehořlavým sorbentem (písek, zemina, pojiva) a nasáklý materiál uložte do 
kontejneru určeného pro sběr nebezpečného odpadu. 
 

7.   POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ 
LÁTKY/PŘÍPRAVKU 
7.1 Zacházení 
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem 
Dodržujte zásady průmyslové hygieny. Používejte osobní ochranné prostředky dle bodu 8.2. 
7.2 Skladování 
Obaly skladujte ve svislé poloze a zamezte jejich pádu nebo nárazu. Chraňte před přímým slunečním světlem a 
zdroji tepla. 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB: 
8.1 Expoziční limity 
Kontrolní parametry složek přípravku nejsou stanoveny. 
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro složky přípravku nejsou stanoveny ve Vyhlášce č. 
432/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
8.2. Omezování expozice 
Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. 
Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt 
ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení na výplach očí. 
Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník 
zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. 
 
8.2.1. Omezování expozice pracovníků 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb. zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky 
musí být v souladu s tímto nařízením. 

Osobní ochranné prostředky 
 

Ochrana dýchacích cest: Není nutná při dostatečném větrání 
Ochrana očí: Není nutná při obvyklém použití, při častém používání ochranné brýle 
Ochrana rukou: Není nutná při obvyklém použití, při častém používání ochranné rukavice 
Ochrana kůže: Pracovní oděv, nejlépe z bavlny 
Životní prostředí: Zamezit úniku do povrchových vod nebo kanalizace 
 
V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník 
zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. 
(Právnické a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat 
pracoviště dle kategorizace prací) 

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí 
Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
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9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / 
PŘÍPRAVKU 
Skupenství (při °C): Kapalina  
Barva: Žlutá 
Zápach (vůně): Charakteristický  
Hodnota pH (při °C): 7 
Teplota samovznícení (°C): Data neuvedena 
Bod vzplanutí (°C): Data neuvedena 
Hořlavost: Nehořlavý 
Výbušné vlastnosti: Data neuvedena 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): Data neuvedena 
                             dolní mez (% obj.): Data neuvedena 
Oxidační vlastnosti: Neuvedeno 
Tenze par (při 20°C): Data neuvedena 
Hustota (při °C): Data neuvedena 
Rozpustnost (při °C):  
ve vodě Rozpustný 
v tucích (včetně specifikace oleje): Nerozpustný  
Hmotnost (kg/m3):  
Další informace:                                               

  

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní           
         Výrobek je stabilní při běžných podmínkách použití a skladování. 

10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit 
   Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli zdrojů zapálení (nad 50oC). 

10.3 Materiály, které nelze použít  
   Silná oxidační činidla. 

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty 
   Nejsou uvedeny. 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU  
11.1 Popis příznaků expozice 
Vdechováním  - neuvedeno. 
Stykem s kůží – prodloužený nebo opakovaný styk s kůží může způsobit nealergickou dermatitidu. 
Stykem s očima – přímý styk s očima může vyvolat podráždění. 
Požitím – může způsobit podráždění sliznice zažívacího ústrojí. 
 
11.2. Nebezpečné účinky pro zdraví 
Akutní toxicita  
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):  >50 000 
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): 
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.1-1): 
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Subchronická - chronická toxicita   
Senzibilizace 

Karcinogenita 

Mutagenita 

Toxicita pro reprodukci 

Další údaje 

12.   EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU 
Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí 

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   >300 pro vodní bakterie 
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):   
- EC50, 48 hod., řasy (mg.l-1):   

Mobilita  
Persistence a rozložitelnost 
Bioakumulační potenciál 
Další účinky 

Zamezte úniku přípravku do životního prostředí. Přípravek neobsahuje silikon. 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU 
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku 
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad. 

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu 
Označený odpad předat k odstranění vč. identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti.  
13.3. Právní předpisy o odpadech 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle 
vyhlášky č. 381/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.  
 

14.  INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená 
pod č.64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
ADR/RID: 
Přípravek není nebezpečný pro přepravu , nepodléhá žádným předpisům. 

14.2  Námořní přeprava 
IMDG: 
Přípravek není nebezpečný pro přepravu , nepodléhá žádným předpisům. 
14.3 Letecká doprava 
ICAO/IATA 
Přípravek není nebezpečný pro přepravu , nepodléhá žádným předpisům.
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15.   INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / 
PŘÍPRAVKU 

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu Zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
Vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů): 
Nebezpečné složky, které musí být označeny na obalu: 
Neuvedeno. 

a. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR: 

b. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU: 

 

16.   DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU 
 
16.1. Seznam R,H vět 

Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu: 
Nepoužito 

Klasifikace dle DPD: 
Nepoužito 

Seznam H-vět použitých v bezpečnostním listu: 
 Nepoužito 
Klasifikace dle CLP: 

Nepoužito 
16.2. Pokyny pro školení: 
Viz. § 132 a další Zákoníku práce 
 
16.3. Doporučená omezení použití: 
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky 
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění 
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být 
považovány za technické informace o výrobku. 
 
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován: 

Wirpo® s.r.o. Brno 
Křižíkova 68, 618 00 Brno 
Tel./Fax: +420 543250727-9, 543250730 
e-mail: wirpo@wirpo.cz 
Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo dovozce/výrobce (viz z.č. 350/2011 Sb.) 
 
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů: 
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 350/2011 Sb. 
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu 
poskytnutého výrobcem. 
 
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu:  
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 25. 11.2011, revize 3.6 
Datum vydání bezpečnostního listu distributora dle ES 1907/2006 s doplněním dle ES 1272/2008: 22. 09. 2013 
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