
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV MATERIÁLU PALMER ASPHALT COMPANY

Výrobca: Palmer asphalt company Názov: Strešný tmel Bulldog na mokré povrchy
Adresa: 196 West 5 th Street, P.O.Box 58 Číslo MSDS: 78AF

Bayonne, NJ 07002 Dátum vydania: 01.01.1990
Pohotovosť: (201) 339-0855 Dátum pripravenia: 23.05.2006

8,00 – 17,00 hod.
Mimo úrad. hodín: CHEMTREC: Pripravil: PRI Asphalt Technologies, Inc.

703-527-3887

SEKCIA 1 – IDENTIFIKÁCIA MATERIÁLU
Bežný názov (použitý na štítkoch): Strešný tmel Bulldog na mokré povrchy
CAS číslo: nie je k dispozícii, zložená zmes
chemický názov: nie je k dispozícii
chemická skupina: nie je k dispozícii

SEKCIA 2 – KOMPOZÍCIA A ZLOŽENIE

SEKCIA 3 – ZDRAVIE A IDENTIFIKÁCIA RIZIKA
Núdzový  prehľad: čierna  tekutina,  môže  spôsobovať  bolesti  hlavy,  závraty,  ospalosť  alebo
podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. V prípade vdýchnutia opustite miestnosť a dýchajte
čistý  vzduch.  Vyhnite  sa  ďalšiemu  kontaktu  –  vplyvu.  Ak  symptómy  pretrvávajú,  okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
Potenciálne účinky na zdravie:
– vdýchnutie:  môže  spôsobiť  bolesti  hlavy,  závraty,  žalúdočné  nevoľnosti,  ospalosť,  strnulosť,

podráždenie dýchacích ciest
– oči: môže spôsobiť ich podráždenie
– požitie: môže spôsobiť črevné potiaže
– pokožka: môže spôsobiť podráždenie
Zvýšené  lekárske  podmienky: Existujúce  poruchy očí,  pokožky,  pečene  a  dýchania  sa  môžu
zvýšiť v dôsledku vystavenia sa škodlivým vplyvom.
Akútne účinky na zdravie: Viď účinky popísané vyššie.
Chronické účinky na zdravie: Správy spájajú opakované a dlhodobé vystavenie sa roztokom s
trvalým poškodením mozgu a nervového systému. Úmyselné zneužitie zámerným koncentrovaním a
vdychovaním obsahu môže byť škodlivé až smrteľné. Dlhodobý a opakovaný kontakt produktu s
pokožkou môže mať za následok podráždenie a zápal kože. Hoci nebola uznaná priama súvislosť
medzi živicami a rakovinou alebo inou pľúcnou chorobou u človeka, živica obsahuje rôzne počty

CAS číslo ACGIH TLV %

petrolejová živica 8052-42-4 5 mg/m3 (para) menej ako 65
minerálne liehoviny 8052-41-3 100 ppm menej ako 30

hmota atapulgit (kremičitan horečnatohlinitý) 12174-11-7 menej ako 10

celulóza 9004-34-6 menej ako 10

magnezium aluminosilikát 12001-26-2 menej ako 10
amín 28701-67-9 50 ppm (zásobovateľ) menej ako 2
činidlo výr. tajomstvo nie je stanovené menej ako 4

kryštálový kremeň 14808-60-7 menej ako 1

zložky – chemický názov a bežné názvy 
(nebezpečné zložky 1% z väčšiny, 

karcinogény 0,1% z väčšiny)

5 mg/m3 (dýchateľný 
prach)
5 mg/m3 (dýchateľný 
prach)
5 mg/m3 (dýchateľný 
prach)

0,1 mg/m3 
(dýchateľný prach)



polycyklických  aromatických  uhľovodíkov  a  iných  výparov,  ktoré,  ako  sa  ukázalo,  spôsobujú
rakovinu a poškodenie dýchania u zvierat. Dlhodobé alebo opakované vystavenie sa petrolejovým
destilátom (ropná nafta alebo minerálne liehoviny) môže spôsobiť chudnutie, podráždenie, zápaly
kože, vyššie spomenuté narkotické účinky, pôsobenie na pečeň a žltačku. Na niektorých zvieratách
boli  zistené  pôsobenia  na  obličky  a  pľúca.  Na  základe  údajov  o  zvieratách  môže  vdýchnutie
kremeňa  spôsobiť  rakovinu  a  Medzinárodná  agentúra  pre  výskum  rakoviny  (IARC)  usudzuje
dostatočné dôkazy pre ľudí. Dlhodobé a opakované vystavenie sa voľnému kremeňovému prachu
nad TLV limit môže spôsobiť zjazvenie pľúc kašlom a skrátenie dychu. Dýchanie voľného kremeňa
môže mať za následok oneskorené poškodenie pľúc, silikózu. Výplň je uzatvorená a nepredpokladá
sa jej uvoľnenie v prípade bežných podmienok použitia.
Rôznorodosť medzi jednotlivcami: Štúdie zdravia ukázali, že citlivosť sa u každej osoby líši. V
rámci prevencie by sa malo minimalizovať vystavenie sa výparom, tekutinám, zákalom a parám.
Účinky preexpozície: (Znaky a symptómy expozície) Vysoké koncentrácie výparov (> 1000 ppm)
spôsobujú  podráždenie  očí  a  dýchacích  ciest,  môžu  spôsobiť  bolenia  hlavy,  závraty,  anestéziu,
ospalosť, bezvedomie a iné poškodenia centrálnej nervovej sústavy, vrátane smrti.
Podstata  údajov o  nebezpečenstve  a  toxicite:  Dlhodobý alebo opakovaný kontakt  produktu  s
pokožkou môže spôsobiť úbytok tukov v pokožke, čo môže viesť k podráždeniu a zápalu kože.
Avšak, na základe ľudských skúseností a dostupných toxikologických údajov, tento produkt nie je
podľa OSHA kritérií posudzovaný ako „leptavý“ alebo „dráždivý“. Kontakt s očami môže spôsobiť
podráždenie očí. Produkt má nízky stupeň akútnej ústnej a kožnej toxicity, ale nepatrné  množstvo
vdýchnuté do pľúc počas užívania môže spôsobiť mierne až kritické pľúcne poškodenie a možnú
smrť.
Existujúce  zdravotné  podmienky,  ktoré  sa  môžu  ožiarením  zvýšiť: Osoby  s  existujúcimi
chorobami centrálneho nervového systému, s  kožnými poruchami alebo chronickými chorobami
dýchacích ciest by sa mali vyhnúť vystaveniu sa tomuto produktu.

SEKCIA 4 – POSTUPY PRVEJ POMOCI
Kontakt s očami: Petrolejové destiláty (minerálne liehoviny), petrolejová živica, vlákna a minerály
môžu spôsobiť kritické podráždenie, sčervenanie, slzenie a rozmazané videnie. Vlákna a minerály
môžu spôsobiť mechanické podráždenie, amín soli sú leptavé.
Pokožka: Petrolejové destiláty a živice – dlhodobý alebo opakovaný kontakt môže spôsobiť mierne
podráždenie,  chudnutie,  zápaly  kože.  Vyzlečte  kontaminované  oblečenie,  dôkladne  si  umyte
postihnuté  časti  mydlom  a  vodou.  Ak  sa  rozvíja  a  pretrváva  podráždenie  alebo  sčervenanie,
vyhľadajte lekársku pomoc. Amín soli  môžu spôsobiť precitlivelosť pokožky, alergické reakcie,
ktoré sa prejavia po nadmernom vystaveniu sa týmto vplyvom.
Vdýchnutie:  Minerálne  liehoviny  a  aromatické  petrolejové  destiláty  –  neúmerné  vdýchnutie
výparov môže spôsobiť podráždenie nosa alebo hrdla, závraty, slabosť, únavu, nevoľnosť, bolesť
hlavy, možné bezvedomie a dokonca zadusenie. Odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, ak je
dýchanie  sťažené,  podajte  kyslík,  ak  postihnutý  nedýcha,  poskytnite  umelé  dýchanie.  Udržujte
postihnutého v teple a pokoji. VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.
Požitie: Riziko vdýchnutia. NEVYVOLÁVAJTE DÁVENIE – okamžite dopravte postihnutého do
nemocnice.  IHNEĎ VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.  Poznámka pre lekárov: vykonajte
výplach žalúdka  podľa postupov pri požití petrolejových produktov. Amín soli môžu byť leptavé
pre ústa, pažerák a žalúdok.

SEKCIA 5 – POŽIARNE OPATRENIA
Bod vznietenia: (Min.) 100°F (37,77 °C) TCC (minerálne liehoviny) ASTM D 3143
Teplota samovznietenia: viac ako 400°F (204,44°C), ASTM E 659
Národná  asociácia  protipožiarnej  ochrany  (NFPA  704)  –  Identifikácia  rizika: Zdravie  –  1,
Horľavosť – 2, reaktivita – 0
Opatrenia  pri  manipulácii: Udržujte  nádoby pevne uzavreté,  v  chlade  a suchu,  mimo dosahu
zdrojov vznietenia. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie. Materiál je HORĽAVÝ, vyžaduje



si elektrické uzemnenie počas prenosu materiálu. Všetky elektrické prístroje v mieste skladovania
by mali byť namontované podľa požiadaviek NFPA.
Zápalné  alebo výbušné  limity: (Približné  % podľa objemu vo vzduchu):  Spodný limit:  0,9%,
Horný limit: 6,7%
Hasiace prostriedky a postupy: Haste práškovým hasiacim prístrojom a CO2. Univerzálne penové
typy a  vodná para  sú  efektívne,  ale  môžu  spôsobiť  penenie.  NEPOUŽÍVAJTE VODU. Zložky
petroleja môžu plávať na vode.
Rozklad produktu pod protipožiarnymi podmienkami: Môže vytvárať toxické materiály, oxid
uhličitý a  uhoľnatý a oxidy dusíka.
„Prázdna“ nádoba – varovanie: Zneškodnite podľa zásad ochrany životného prostredia a v súlade
so štátnymi nariadeniami. „Prázdne“ nádoby obsahujú zbytky (tekutiny a/alebo pary) a môžu byť
nebezpečné.  NEVYSTAVUJTE  TLAKU,  NEREŽTE,  NEZVÁRAJTE,  NESPÁJKUJTE,
NEVŔTAJTE, NEDRVTE NÁDOBY, NEVYSTAVUJTE ICH TEPLU, OHŇU, ISKRÁM ALEBO
INÝM ZDROJOM VZNIETENIA. MÔŽU EXPLODOVAŤ A SPÔSOBIŤ ZRANENIE ALEBO
SMRŤ. Nepokúšajte sa nádobu vyčistiť, keďže je ťažké zbytky odstrániť. Pri prácach na cisternách
sa  riaďte  nariadeniami  OSHA  ANSI  Z49.1  a  inými  štátnymi  a  priemyselnými  doporučeniami
týkajúcimi sa čistením, opravovaním, zváraním alebo inými činnosťami.

SEKCIA 6 – OPATRENIA PRI NÁHODNOM VYPUSTENÍ
Ak sa nádoba vyleje alebo vypustí, riaďte sa nasledujúcimi krokmi:
• vypnite a eleminujte všetky možné zdroje vznietenia
• držte ľudí preč od miesta vypustenia
• prekryte uvoľnený produkt; pridajte piesok, zeminu alebo iný vhodný absorbent
• minimalizujte kontakt s pokožkou a dýchanie výparov
• vyvetrajte stiesnené priestory, otvorte všetky okná a dvere
• držte produkt od kanálov a zdrojov vody vytvorením priehrad
• upovedomte úrady, ak produkt vnikol alebo môže vniknúť do kanálov, vodných zdrojov alebo

rozsiahlych plôch
• ZAISTITE SÚLAD S PLATNÝMI ŠTÁTNYMI NARIADENIAMI

SEKCIA 7 – MANIPULÁCIA A USKLADNENIE
Opatrenia pri manipulácii a uskladnení: Skladujte v uzavretej nádobe. Držte produkt a výpary od
tepla,  iskier  a  ohňa.  Neskladujte  na  priamom slnečnom svetle.  Predíďte  vdychovaniu  výparov,
požitiu a kontaktu s pokožkou a očami. Ak produkt nepoužívate, nechajte nádobu zatvorenú. Pary
môžu unikať k zdrojom vznietenia.  V blízkosti  nádoby nefajčite,  nezvárajte,  nevytvárajte iskry,
nepoužívajte oheň. Pravidelne si vymieňajte pracovné oblečenie. Po manipulácii si dôkladne umyte
ruky. Aby ste zabránili  plynom, výparom a dymu unikať do obývaných častí  budov, počas a po
použití zatvorte a prekryte všetky otvory, vrátane okien, dverí a prívodov vzduchu, až kým sa plyny,
výpary a dym nerozptýlia. Opatrenia dodržujte aj pri vyprázdnených nádobách.

SEKCIA 8 – KONTROLA A OSOBNÁ OCHRANA
Vetranie:  Používajte  len  s  vetraním  dostatočným  na  zabránenie  prekročenia  limitu  alebo
zvyšovania  výbušných  koncentrácií  výparov  vo  vzduchu.  Používajte  nevýbušné  vybavenie.
Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň.
Ochrana dýchacích ciest: Používajte priložené respirátory v stiesnených a uzavretých priestoroch,
ak je to nutné.
Ochranné  rukavice: Používajte  chemicky  odolné  rukavice,  ak  je  nutné,  aby  ste  predišli
dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s pokožkou.
Ochrana očí: Používajte ochranné okuliare, alebo štít na tvár ak môže prísť ku kontaktu s očami.
Iné ochranné vybavenie: Používajte chemicky odolnú zásteru alebo iné nepremokavé oblečenie,
ak je nutné, aby ste sa vyhli kontaminovaniu bežného oblečenia, čo by mohlo viesť k dlhodobému
alebo opakovanému kontaktu s pokožkou.



Pracovné  pokyny/technické  kontroly: V  čase  nepoužívania  udržujte  nádoby  zatvorené.
NESKLADUJTE V DOSAHU TEPLA, ISKIER, OHŇA ALEBO SILNÝCH OXIDANTOV. Aby
ste neriskovali oheň alebo výbuch zo statických akumulátorov alebo výbojov, efektívne uzemnite
systém prepravy produktu podľa štandardu NFPA pre petrolejové produkty.
Osobná hygiena: Minimalizujte dýchanie výparov. Vyhýbajte sa dlhodobému alebo opakovanému
kontaktu s pokožkou. Vyzlečte kontaminované oblečenie a obuv, vyperte alebo chemicky vyčistite
pred ďalším použitím. Vždy si dôkladne vyčistite pokožku po kontakte, pred prestávkou a jedlom a
po ukončení práce. Produkt sa ľahko odstráni z pokožky suchým čističom, potom si dôkladne umyte
ruky mydlom a vodou.

SEKCIA 9 – FYZICKÉ ÚDAJE
Nasledujúce hodnoty sú približné a nemali by sa použiť pre presné určenie schémy.
Fyzický stav: Čierna tekutina
Destilačné rozmedzie: 300°F (148,88 °C) IBP (ASTM D 86), minerálne liehoviny
Špecifická váha: viac ako 1
Molekulárna váha: nie je uvedené – zložená zmes uhľovodíkov
pH: nie je uvedené
Zápach: Petrolejový roztok
Tlak výparov: Približne 2,9 mm HG pri 20 °C, minerálne liehoviny
Hustota výparov: Približne 4,9 (vzduch = 1), minerálne liehoviny
Percento prchavé objemom: menej ako 40
Rozpustnosť vo vode pri 1 ATM a 77°F (25°C): Nepatrná, menej ako 0,1 (rozpustná časť)

SEKCIA 10 – STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita: __________ nestály     _____X_____ stály
Náhodná polymerácia: ______ môže sa vyskytnúť  __X__ nevyskytne sa
Nebezpečný  rozklad  produktov: Nebezpečný  rozklad  produktov  zahŕňa:  oxid  uhličitý,  oxid
uhoľnatý a oxidy dusíka.
Nezlúčiteľnosť  (materiály,  ktorým  sa  vyhnite): Vyhnite  sa  kontaktu  produktu  so  silne
oxidujúcimi činiteľmi, ako sú: tekutý chlór, koncentrovaný kyslík, chlornan sodný alebo chlornan
vápenatý.
Podmienky, ktorým sa vyhnite: Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným ohňom.

SEKCIA 11 – TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE (TÝKA SA SEKCIE 3)
Tvorba karcinogénov: Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré zložky označili jednotlivé orgány za
karcinogény:

Zložka ACGIH IARC NTP OSHA

Nie Áno Nie Nie
minerálne liehoviny Nie Nie Nie Nie
Sírovodík Nie Nie Nie Nie
petrolejová živica LD50 Ústne LD50 Pokožka LC50 Vdýchnutie

(g/kg) (g/kg) (4 hodiny)

nie je k dispozícii

minerálne liehoviny >5 >5,5 g/m3
Sírovodík nie je k dispozíciinie je k dispozícii444 ppm

Extrakty z výparov a vzdušne 
konvertorovaných bituménov (minerálne 
roztoky znížená živica)

nie je k 
dispozícii

nie je k 
dispozícii
nie je k 
dispozícii



Petrolejová  živica:  V  marci  1987  IARC  –  Medzinárodná  organizácia  pre  výskum  rakoviny,
klasifikovala  extrakty  z  výparov  a  vzdušne  konvertorovaných  bituménov  (minerálne  roztoky
znížená živica) ako možné karcinogény pre ľudí (Skupina 2B). Toto klasifikovanie bolo založené na
kombinovanom  vyhodnotení  štúdií  ľudí  a  zvierat.  IARC  usúdila,  že  ľudské  štúdie  neposkytli
dostatočné dôkazy o tom, že extrakty z výparov a vzdušne konvertorovaných bituménov spôsobili
ľuďom rakovinu. Žiadna epidemiologická štúdia o pracovníkoch vystavených len bituménom nie je
k dispozícii. 2B klasifikácia bola podstatne založená na štúdiách zvierat. Niektoré bitumény (živica)
zriedené,  rozpustené alebo skvapalnené v rozpúšťadle (napr.  zriedená živica) spôsobili  rakovinu
kože laboratórnym zvieratám na mieste použitia. NIOSH nedávno prevádzala štúdie maľovania na
kožu  myší,  použili  pri  tom vybrané  frakcie  kondenzátov  živicových výparov.  Aplikácia  týchto
kondenzátov na kožu spôsobila laboratórnym myšiam kožné nádory. Na základe týchto skutočností
IARC považuje za rozumné spracovávať materiál, ktorý je evidentne karcinogénny pre zvieratá tak,
že je pravdepodobne karcinogénny aj pre človeka.

SEKCIA 12 – EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Tento materiál môže byť škodlivý pre zvieratá, ryby a rastliny.

SEKCIA 13 – ČINITELE LIKVIDÁCIE
Charakteristický škodlivý odpad: RCRA Trieda D001 – horľavá tekutina alebo tuhý odpad (RQ =
100 lbs (45,36 kg) EPA
Hlásiteľné množstvá: Žiadne
Likvidačná metóda: So škodlivým odpadom zachádzajte, skladujte a likvidujte podľa podmienok
RCRA. Spaľujte v EPA – schválenom zariadení alebo likvidujte v súlade s federálnymi, štátnymi a
miestnymi nariadeniami.

SEKCIA 14 – PREPRAVNÉ ÚDAJE
Informácie  o  nehodách  pri  preprave: Pre  informácie  týkajúce  sa  vyliatia  kvôli  nehodám  pri
preprave, obráťte sa na Oddelenie prepravy nebezpečných materiálov, DOT P 5800,3.
DOT dopravný názov: nie je regulovaný Trieda alebo delenie rizika: Nie je stanovené
UN/NA číslo: nie je stanovené DOT štítok: Nebezpečný
Baliaca skupina: Žiadna Baliace výnimky: Žiadne
Špeciálne opatrenia: Nie je stanovené Rozmerné balenie: nie je stanovené
Nerozmerné balenie: Nie je stanovené RQ: 100 libier (45,36 kg)
EPA nebezpečné látky: Sírovodík Morské znečistenie: lakový benzín (minerálne
Množstevné limity: Nie je stanovené liehoviny)
Popis nákladu: Živica Popis nebezpečného materiálu: morské 
ERG číslo: nie je stanovené znečistenie (minerálne liehoviny)

SEKCIA 15 – REGULAČNÉ INFORMÁCIE
TSCA status: na TSCA zozname
NSR status (Kanada): každá zložka je na DSL
OSHA status: nie je stanovené

OSHA nebezpečné zložky CAS číslo
kryštalický kremeň (Množstvo1) 14808-60-7

Živica 
1

8052-42-4
Amín soľ 28701-67-9
trimetylbenzén (zmiešané izoméry) 25551-13-7

1
 chemikália je IARC, NTP, OSHA alebo ACGIH označená ako karcinogén.



SARA titul III:
Rizikové kategórie:
akútny zdravotný stav: áno
chronický zdravotný stav: áno
nebezpečenstvo ohňa: áno
nebezpečenstvo tlaku: nie
nebezpečenstvo reaktivity: nie

Hlásiteľné zložky:
Sec. 302/304: Sírovodík
Sec. 313:
Tieto informácie môžu podliehať ustanoveniam Spoločenstva Right-to-Know (40  
CFR 370), ak sa stretnú kritériá množstva.

Kalifornský  návrh  65: Tento  materiál  obsahuje  preukázateľné  množstvo  niektorých  chemikálií,
ktoré sú známe štátu Kalifornia tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné
účinky.
Uznesenie o čistej vode/znečistenia olejom: Tento produkt obsahuje zložku klasifikovanú ako olej v
sekcii  311 Uznesenia o čistej  vode (40 CFR 110) a Uznesenia znečistenia olejom z roku 1990.
Vytekanie, ktoré produkuje viditeľnú vrstvu buď na povrchovej vode alebo vodnom kanále, ktorý
vedie k povrchovej vode, musí byť nahlásené Národnému centru na: (800) 424-8802.
CERCLA:  Tento  produkt  obsahuje  zložku  získanú  z  úlomkov  surového  oleja  a  je  vyradený z
hlásených nariadení sekciou 101 (14) (F) CERCLA. Vylúčenie petroleja tohto produktu môže byť
skončené, náhodné vytekanie by malo byť hlásené Národnému centru na (800) 424-8802.

SEKCIA 16 – OSTATNÉ INFORMÁCIE
Informácie  a  odporúčania  obsiahnuté  v  tejto  listine  sú  presne  a  spoľahlivo  spracované  podľa
najlepších vedomostí a viery  spoločnosti PALMER ASPHALT. PALMER ASPHALT nezaručuje a
negarantuje  za  presnosť  a  spoľahlivosť  týchto  informácií  a  nebude zodpovedná  za  straty alebo
škody vyplývajúce z neodporúčaného používania.

Informácie a odporúčania sú poskytnuté pre používateľov na ich vlastné zhodnotenie a používateľ je
zodpovedný za to, aby sa presvedčil, že je vhodný pre používanie produktu.

Enviromentálne informácie zahrnuté v sekcii 12 podobne ako Systém identifikácie nebezpečných
materiálov (HMIS) a hodnotenia Národnej asociácie protipožiarnej ochrany (NFPA) boli zhrnuté
spoločnosťou  PALMER  ASPHALT,  aby  poskytli  informácie  o  zdraví  a  klasifikácii  rizík.
Odporúčané  hodnotenia  sú  založené  na  kritériách  dodaných  projektantmi  týchto  hodnotiacich
systémov spolu s interpretáciou dostupných údajov spoločnosťou PALMER ASPHALT.


