
KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV
pod a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) . 1907/2006(REACH) 

Lepidlo na pru né a ohybné spoje A 
Dátum vytvorenia: 30.7.2012 

íslo verzie: 1 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov Lepidlo na pru né a ohybné spoje A

íslo produktu 22429

1.2. Relevantné identifikované pou itia látky alebo zmesi a pou itia, ktoré sa neodporú ajú

Tvrdidlo. Ur ené pre odborné/priemyselné pou itie. 

1.3. Údaje o dodávate ovi karty bezpe nostných údajov

Dovozca DRIVE SK s.r.o. 
Adresa Na Zongorke 7477/13, 911 01 Tren ín

Slovenská republika 
Telefon +421326497197 
I O 36314960 

Výrobca ITW Consumer - Devcon/Versachem 
Adresa 2107 West Blue Heron Blvd., Riviera Beach, Florida 33404

Spojené táty americké 
Telefon +01 813 248 0585 

Osoba zodpovedná za kartu bezpe nostných údajov

GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz

1.4. Núdzové telefónne íslo

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Limbová 5, 833 05 Bratislava
telefón: + 421 2 5465 2307
mobil: +421 911 166 066
fax: + 421 2 5477 4605
e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe nosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes je klasifikovaná ako nebezpe ná v zmysle a zákona . 67/2010 Z.z., v znení neskor ích predpisov.

kodlivý: Xn; R21
ieravý: C; R34

senzibilizujúce: R42/43
nebezpe ný pre ivotné prostredie: R52/53

Plný text v etkých klasifikácií, tandardných viet o nebezpe nosti a R-viet je uvedený v oddiele 16.

Najvýznamnej ie nepriaznivé fyzikálno-chemické ú inky, ú inky na udské zdravie a na ivotné prostredie

Nie sú známe.

2.2. Prvky ozna ovania

ieravý

Nebezpe né látky

propoxylovaný trietyléntetramín
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piperazín

2-(piperazín-1-yl)etán-1-amín

2,2 -(etylénbisimino)di(etán-1-amín)

R-vety

R 21 kodlivý pri kontakte s poko kou.

R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

R 42/43 Mô e spôsobi  senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s poko kou.

R 52/53 kodlivý pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke
ivotného prostredia.

S-vety

S 23 Nevdychujte pary/aerosóly.

S 26 V prípade kontaktu s o ami je potrebné ihne  ich vymy  s ve kým mno stvom vody a vyh ada
lekársku pomoc.

S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na o i/tvár.

S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okam ite vyh adajte lekársku pomoc .

S 61 Zabrá te uvo neniu do ivotného prostredia. Oboznámte sa so peciálnymi in trukciami,
kartou bezpe nostných údajov.

S 63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyve te na erstvý vzduch a zabezpe te
mu k ud.

2.3. Iná nebezpe nos

nedefinované

ODDIEL 3: Zlo enie/informácie o zlo kách

3.2. Zmesi

Chemický názov látky
Indexové íslo
EC (EINECS)

CAS
Registra né íslo

Klasifikácia pod a
67/548/EHS Klasifikácia pod a 1272/2008 Konc. %

propoxylovaný trietyléntetramín
-

500-055-5
26950-63-0

-

C; R21, R34, R43,
R52/53

Acute Tox. 4 H312
Skin Corr. 1B H314
Skin. Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

5 - 15

dinonylfenol, rozvetvený
-

284-702-4
84962-08-3

-
5 - 15

2-(piperazín-1-yl)etán-1-amín
612-105-00-4

205-411-0
140-31-8

-

C; R21/22, R34,
R43, R52/53

Acute Tox. 4 H302+H312
Skin Corr. 1B H314
Skin. Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

5 - 15

piperazín (1)
612-057-00-4

203-808-3
110-85-0

-

C; R34, R42/43,
R62, R63

Skin Corr. 1B H314
Skin. Sens. 1 H317
Resp. Sens. 1 H334
Repr. 2 H361fd

< 5

2,2',2''-nitrilotrietanol
-

203-049-8
102-71-6

-
Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 < 5

2,2 -(etylénbisimino)di(etán-1-amín)
612-059-00-5

203-950-6
112-24-3

-

C; R21, R34, R43,
R52/53

Acute Tox. 4 H312
Skin Corr. 1B H314
Skin. Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

< 5
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(1) Existuje expozi ný limit pre pracovné prostredie.

Plné znenie R a H viet je uvedené v oddiele 16. karty bezpe nostných údajov.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri inhalácii

Dopravte postihnutého na erstvý vzduch. V prípade a kostí vyh adajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s poko kou

Ihne  zoble te v etko kontaminované oble enie. Zasiahnuté asti poko ky umyte, pokia  je to mo né, teplou vodou
a mydlom. V prípade a kostí vyh adajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s o ami

Vyberte kontaktné o ovky. Pri násilne otvorených vie kach vyplachujte min.20 minút istou, pokia  je to mo né, vla nou,
te úcou vodou a vyh adajte lekársku pomoc.

Pri po ití

Postihnutého umiestnite v pokoji. Ústa vypláchnite vodou, nikdy nevyvolávajte vracanie. Okam ite vyh adajte lekársku
pomoc a uká te obal zmesi alebo etiketu.

4.2. Najdôle itej ie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené

Pri inhalácii

Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest. Ak je tu idlo zle vetrané, silno sa zahrieva alebo rozpra uje, pary alebo aerosól
mô u spôsobi  vá ne podrá denie dýchacích ciest, kontaktné po kodenie tkaniva a tvorbu jaziev. Následkom je ka e  a
boles  na hrudi, vo vá nych prípadoch nevo nos  a zvracanie. Nadmerné vdychovanie spôsobuje bolesti hlavy, závraty,
nevo nos  a poruchy koordinácie. V uzavretých priestoroch mô e dôjs  k strate vedomia a k uduseniu. Ú inky chronickej
expozície: Opakovaná alebo pred ená expozícia mô e spôsobova  nepriaznivé respira né ú inky (ka e , tlak na hrudi,
du nos ), poruchy nervového systému (narkóza, poruchy správania, zní enie motorickej funkcie). Pri vystavení tomuto
produktu mô e dôjs  k zhor eniu predchádzajúcich respira ných ochorení a neurologických porúch.

Pri kontakte s poko kou

a ké podrá denie alebo poleptanie, nekróza, vyrá ky a trvalé po kodenie. Produkt mô e by  absorbovaný cez ko u a
mô e spôsobi  bolesti hlavy, nevo nos  a celkové problémy. Ú inky chronickej expozície: dlhodobý alebo opakovaný
kontakt s poko kou mô e vyvola  senzibilizáciu, svrbenie, opuch alebo vyrá ku p i neskor ej expozícii. Opakovaná alebo
pred ená expozícia mô e spôsobova  ú inky na ko u (vyrá ka, podrá denie, poleptanie). Pri vystavení tomuto produktu
mô e dôjs  k zhor eniu predchádzajúcich ko ných ochorení.

Pri kontakte s o ami

a ké podrá denie (boles , za ervenanie, opuch) alebo poleptanie. Nadmerná expozícia mô e spôsobi  slzenie, zápal
spojiviek, po kodenie rohovky a mô e spôsobi  trvalé po kodenie (napr. slepotu). Ú inky chronickej expozície:
Opakovaná alebo pred ená expozícia mô e spôsobova  o né ú inky (zápal spojiviek, po kodenie rohovky). Pri vystavení
tomuto produktu mô e dôjs  k zhor eniu predchádzajúcich o ných ochorení.

Pri po ití

Spôsobuje vá ne po kodenie slizníc pri po ití. Mô e spôsobi  nevo nos , bolesti hlavy, krvácanie a zvracanie krvi.

4.3. Údaj o akejko vek potrebe okam itej lekárskej starostlivosti a osobitného o etrenia

Vysoko kodlivý pre v etky tkanivá, podobne ako amoniak i plynný amoniak. Chemická pneumónia, p úcny edém, opuch
hrtanu, neskor ie zjazvenie dýchacích ciest alebo al ích postihnutých tkanív mô u nasta  po nasledujúcej nadmernej
expozícii. Poda  podpornú lie bu podobne ako u popálenin.

ODDIEL 5: Protipo iarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

pena, plyn - oxid uhli itý, prá ok

Nevhodné hasiace prostriedky

nedefinované
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5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

K náhlej reakcii a po iaru mô e dôjs  pri zmie aní produktu s oxida ným inidlom. Osoby v okolí a po vetre musia by
evakuované. Nebezpe né produkty spa ovania: tip avý a toxický dym s organickými amínmi, amoniak, oxidy uhlíka a
dusíka, akrylonitril, organické izokyanáty, aldehydy, ketóny.

5.3. Rady pre po iarnikov

Noste izola ný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. Uzavreté nádoby so zmesou v blízkosti po iaru chla te
vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknú  do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo není

6.1. Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Evakuova  priestor, zákaz vstupu nepovolaným osobám. Odstráni  zdroje zapálenia. Vyvetra  priestor. Pou íva  butylový
ochranný odev, dýchací prístroj. Neutralizova  a redukova  pary síranom sodným.

6.2. Bezpe nostné opatrenia pre ivotné prostredie

Zabrá te kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie íreniu a vy istenie

Ak to je bezpe né, zabrá te al iemu úniku zmesi. Zmes pokryte vhodným (nehor avým) absorbujúcim materiálom
(piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorp né materiály, a pod.), zhroma dite v dobre uzavretých nádobách
a odstrá te pod a oddielu 13. Zhroma dený materiál zne kod ujte v súlade s miestne platnými predpismi. Po odstránení
zmesi umyte kontaminované miesto ve kým mno stvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Postupujte pod a pokynov obsiahnutých v oddieloch 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie

Nevdychova  pary i aerosóly. Vyvarova  sa kontaktu s ko ou a o ami. Kontaminovaný pracovný odev mô e by  znovu
pou itý po dôkladnom vy istení. Po skon ení práce si dôkladne umy  ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejes , nepi ,
nefaj i . Zlikvidova  kontaminované ko ené výrobky. Manipulácia so zmesou ivice a tu idla musí by  v súlade s
potenciálnym nebezpe enstvom pou itého tu idla. Poskytnú  vhodnú ventiláciu / ochranu dýchania pred produktami
rozkladu (oddiel 10) po as zvárania a ochranu proti prachu pri brúsení / brúsení vytvrdeného produktu. Nemie a  s
dusitanom sodným alebo inými dusíkatými látkami, mô u vznika  rakovinotvorné nitrosaminy. 

7.2. Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility

Skladova  na chladnom a suchom mieste, oddelene od slnka a tepla. Neskladova  v reaktívnych kovových nádobách.
Uchováva  od kyselín a oxida ných inidiel.

7.3. pecifické kone né pou itie(-ia)

nedefinované

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Chemický názov látky CAS
NPEL

priemerný krátkodobý
ppm mg.m-3 ppm mg.m-3

piperazín 110-85-0 0,1 0,3

Chemický názov látky CAS
Najvy ie prípustné hodnoty

osemhodinové krátkodobé
mg.m-3 ppm mg.m-3 ppm

piperazín 110-85-0 0,1 0,3

8.2. Kontroly expozície
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Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré vetranie. To sa dá dosiahnu  iba miestnym
odsávaním alebo ú inným celkovým vetraním. Ak sa tak nedá dodr a  NPEL, musí sa pou íva  vhodná ochrana dýchacích
ústrojov. Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky
vodou a mydlom.

Ochrana dýchacích ciest

Pri dobrom vetraní nie je po adovaná. V málo vetraných priestoroch pou i  respirátor.

Ochrana ko e

Ochranné pracovné rukavice - neopren, nitril. Ochranný odev. Zne istenú poko ku dôkladne umy .

Ochrana o í/tváre

Ochranné okuliare.

Tepelná nebezpe nos

nedefinované

Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu ivotného prostredia, vi  bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzh ad

Skupenstvo kvapalné

Farba ltá

Zápach amoniakálny, rybí

Prahová hodnota zápachu nestanovené

pH nestanovené

Teplota topenia/tuhnutia nestanovené

Po iato ná teplota varu a destila ný rozsah: > 100 °C

Teplota vzplanutia > 88 °C

Rýchlos  odparovania <1

Hor avos nestanovené

Limity hor avosti nestanovené

Limity výbu nosti nestanovené

Tlak pár > 21 mmHg p i 21 °C

Hustota pár >1

Relatívna hustota nestanovené

Rozpustnos Vo vode > 30 %

Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda nestanovené

Teplota samovznietenia nestanovené

Teplota rozkladu nestanovené

Viskozita nestanovené

Výbu né vlastnosti nestanovené

Oxida né vlastnosti nestanovené

9.2. Iné informácie

Obsah prchavých organických látok (VOC) 0 kg/kg
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri normálnom spôsobe pou itia nedochádza k nebezpe nej reakcii s al ími látkami.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnom spôsobe pou itia je zmes stabilná, k rozkladu nedochádza.

10.3. Mo nos  nebezpe ných reakcií

Podmienky, pri ktorých mô e dôjs  k nebezpe nej polymerizácii: tvorí sa teplo p i vytvrdzovaní ivice s tu idlom. Reakcia
mô e rozklada  ivicu za tvorby neidentifikovaného dymu a pár, ktore mô u by  toxické.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnú

Otvorený ohe , iarenie. Produkt pomaly koroduje me , hliník, zinok a pozinkované povrchy.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidanty, kyseliny, chlorované organické zlú eniny, reaktívne kovy (napr. Na, Ca, Zn), chlornan sodný / vápenatý,
peroxidy, materiály reagujúce s hydroxyl-zlú eninami.

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu

tip avý a toxický dym s organickými amínmi, amoniak, oxidy uhlíka a dusíka, akrylonitril, organické izokyanáty,
aldehydy, ketóny.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických ú inkoch

Akútna toxicita

kodlivý pri kontakte s poko kou.

Akútna toxicita zlo iek zmesi

2,2 -(etylénbisimino)di(etán-1-amín) (CAS: 112-24-3, EC:203-950-6)

LD50, orálne, potkan > 2000 mg.kg -1

LD50, dermálne, králik 500 - 900 mg.kg -1

Drá divos

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Poleptanie/ ieravos

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

Senzibilizácia

Mô e spôsobi  senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s poko kou.

Toxicita po opakovanej dávke

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Mutagenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Reproduk ná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita
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kodlivý pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke ivotného prostredia.

12.2. Perzistencia a degradovate nos

nie je k dispozícii

12.3. Bioakumula ný potenciál

nie je k dispozícii

12.4. Mobilita v pôde

nie je k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje takto identifikované látky.

12.6. Iné nepriaznivé ú inky

nie je k dispozícii

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne kod ovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Postupujte pod a predpisov o zne kod ovaní zvlá tnych odpadov na zaistenej skládke pre tieto odpady alebo
v spa ovacom zariadení pre nebezpe né odpady. Nepou itý výrobok a zne istený obal ulo te do ozna ených nádob na
zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu ( pecializovanej firme), ktorá má
oprávnenie na túto innos . Nepou itý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nepou itý výrobok alebo prázdny obal so
zvy kami odovzdajte v zberni nebezpe ného odpadu. Prázdne obaly je mo né energeticky vyu i  v spa ovni odpadov alebo
uklada  na skládke príslu ného zaradenia.

Kód druhu odpadu 080409 *

Druh odpadu odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpú adlá alebo iné nebezpe né látky

Podskupina odpadu odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane
vodotesniacich výrobkov)

Skupina odpadu ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POU ÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A
SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A
TLA IARENSKÝCH FARIEB

Kód druhu odpadu pre obal 150110 *

Druh odpadu obaly obsahujúce zvy ky nebezpe ných látok alebo zne istené
nebezpe nými látkami

Podskupina odpadu obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu
komunálneho odpadu)

Skupina odpadu ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ISTIACE HANDRY,
FILTRA NÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK
NE PECIFIKOVANÉ

Právne predpisy o odpadoch

Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlá ka M P SR 283/2001 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien a doplnkov. Vyhlá ka M P SR 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. íslo OSN

UN 3267

14.2. Správne expedi né ozna enie OSN

IERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N. (2-(piperazín-1-yl)etán-1-amín)

14.3. Trieda(-y) nebezpe nosti pre dopravu

Strana 7/10



KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV
pod a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) . 1907/2006(REACH) 

Lepidlo na pru né a ohybné spoje A 
Dátum vytvorenia: 30.7.2012 

íslo verzie: 1 

8 ( íravé látky)

14.4. Obalová skupina

II

14.5. Nebezpe nos  pre ivotné prostredie

NIE

14.6. Osobitné bezpe nostné opatrenia pre u ívate a

nedefinované

14.7. Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

nedefinované

Dopl ujúce informácie cestná preprava ADR/RID:

Trieda 8 ( ieravé látky)

Klasifika ný kód C7

Obalová skupina II

Bezpe nostná zna ka 8

Dopl ujúce informácie námorná preprava IMDG:

Trieda 8 ( ieravé látky)

Obalová skupina II

Bezpe nostná zna ka 8

Látka zne is ujúca more nedefinované

Dopl ujúce informácie letecká doprava ICAO/IATA-DGR:

Trieda 8 ( ieravé látky)

Obalová skupina II

ODDIEL 15: Regula né informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy pecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a ivotného
prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a
o zru ení nariadenia Rady (EHS) . 793/93 a nariadenia Komisie (ES) . 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) . 1272/2008 zo d a 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zru ení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) . 1907/2006 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) . 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a
zru ení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) . 1907/2006 v platnom znení. Smernice
67/548/EHS v platnom znení a 1999/45/ES v platnom znení. Zákon NR SR . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Nariadenie
vlády SR . 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
pri práci v platnom znení. Nariadenie vlády SR . 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v platnom znení. Vyhlá ka MV SR 96/2004
Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipo iarnej bezpe nosti pri manipulácii a skladovaní hor avých kvapalín, a kých
vykurovacích olejov a rastlinných a ivo í nych tukov a olejov v znení neskor ích predpisov. Nariadenie vlády SR .
46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú po iadavky na aerosólové rozpra ova e. Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon NR SR . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Nariadenie vlády SR . 300/2007
Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Nariadenie
vlády SR . 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a
mutagénnym faktorom pri práci. Vyhlá ka MV SR 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipo iarnej bezpe nosti
pri manipulácii a skladovaní hor avých kvapalín, a kých vykurovacích olejov a rastlinných a ivo í nych tukov a olejov v
znení neskor ích predpisov. Nariadenie vlády SR . 46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú po iadavky na aerosólové
rozpra ova e. Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe nosti
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Pre zmes nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpe nosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny v karte bezpe nostných údajov

Prvá verzia

K ú  alebo legenda k skratkám a akronymom

CAS Jednozna ný numerický identifikátor pre chemické látky

EC (EINECS) Existujúce látky (Európsky zoznam existujúcich komer ných chemických látok)

NPEL Najvy ie prípustné expozi né limity

PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické

vPvB Ve mi perzistentné a ve mi bioakumulatívne

Acute Tox. 4 Akútna toxicita

Aquatic Chronic 3 Nebezpe nos  pre vodné prostredie

Skin Corr. 1B ieravos  ko e

Skin. Sens. 1 Ko ná senzibilizácia 

Repr. 2 Reproduk ná toxicita

Resp. Sens. 1 Respira ná senzibilizácia

Eye Irrit. 2 Podrá denie o í

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Informácie tu uvedené vychádzajú z na ich najlep ích znalostí a sú asnej legislatívy. Karta bezpe nostných údajov bola
alej spracovaná na základe originálu karty bezpe nostných údajov poskytnutej výrobcom.

Zoznam relevantných R-viet, výstra ných upozornení, bezpe nostných viet a/alebo bezpe nostných upozornení

H302+H312 Zdraviu kodlivý pri po ití alebo pri styku s ko ou

H312 kodlivý pri kontakte s poko kou.

H314 Spôsobuje vá ne poleptanie ko e a po kodenie o í.

H317 Mô e vyvola  alergickú ko nú reakciu.

H319 Spôsobuje vá ne podrá denie o í.

H334 Pri vdýchnutí mô e vyvola  alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie a kosti.

H361fd Podozrenie z po kodzovania plodnosti. Podozrenie z po kodzovania nenarodeného die a a.

H412 kodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.

R 21 kodlivý pri kontakte s poko kou.

R 21/22 kodlivý pri kontakte s poko kou a po po ití.

R 21 kodlivý pri kontakte s poko kou.

R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

R 36 Drá di o i.

R 42/43 Mô e spôsobi  senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s poko kou.

R 43 Mô e spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s poko kou.

R 52/53 kodlivý pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke
ivotného prostredia.

R 62 Mo né riziko po kodenia plodnosti.

R 63 Mo né riziko po kodenia nenarodeného die a a.
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Rady týkajúce sa kolení

Zoznámi  pracovníkov s odporú aným spôsobom pou itia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a
zakázanou manipuláciou s zmesou. Výrobok nesmie by  pou itý k inému ú elu, ako je uvedené v karte bezpe nostných
údajov (bod 1.2.). U ívate  je zodpovedný za dodr iavanie v etkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia a ivotného
prostredia.

Prehlásenie:

Karta bezpe nostných údajov obsahuje údaje pre zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany ivotného
prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú sú asnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi
predpismi. Dodávate  nie je zodpovedný za akéko vek po kodenie, ktoré mô e by  spôsobené nesprávnym pou itím zmesi.
Akéko vek úpravy karty bezpe nostných údajov bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané.

Strana 10/10



KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV
pod a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) . 1907/2006(REACH) 

Lepidlo na pru né a ohybné spoje B 
Dátum vytvorenia: 30.7.2012 

íslo verzie: 1 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov Lepidlo na pru né a ohybné spoje B

íslo produktu 22429

1.2. Relevantné identifikované pou itia látky alebo zmesi a pou itia, ktoré sa neodporú ajú

Epoxidová ivica pre dvojzlo kové lepidlo. Ur ené pre odborné/priemyselné pou itie. 

1.3. Údaje o dodávate ovi karty bezpe nostných údajov

Dovozca DRIVE SK s.r.o. 
Adresa Na Zongorke 7477/13, 911 01 Tren ín

Slovenská republika 
Telefon +421326497197 
I O 36314960 

Výrobca ITW Consumer - Devcon/Versachem 
Adresa 2107 West Blue Heron Blvd., Riviera Beach, Florida 33404

Spojené táty americké 
Telefon +01 813 248 0585 

Osoba zodpovedná za kartu bezpe nostných údajov

GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz

1.4. Núdzové telefónne íslo

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Limbová 5, 833 05 Bratislava
telefón: + 421 2 5465 2307
mobil: +421 911 166 066
fax: + 421 2 5477 4605
e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe nosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes je klasifikovaná ako nebezpe ná v zmysle a zákona . 67/2010 Z.z., v znení neskor ích predpisov.

drá divý: Xi; R36/38
senzibilizujúce: R43
nebezpe ný pre ivotné prostredie: N; R51/53

Plný text v etkých klasifikácií, tandardných viet o nebezpe nosti a R-viet je uvedený v oddiele 16.

Najvýznamnej ie nepriaznivé fyzikálno-chemické ú inky, ú inky na udské zdravie a na ivotné prostredie

Nie sú známe.

2.2. Prvky ozna ovania

Drá divý
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Nebezpe ný pre
ivotné prostredie

Nebezpe né látky

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu

2,2´-[(1-metyletylidén)bis[4,1-fenylénoxy[1-(butoxymetyl)etylén]oxymetylén]]-bisoxirán

R-vety

R 36/38 Drá di o i a poko ku.

R 43 Mô e spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s poko kou.

R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke
ivotného prostredia.

S-vety

S 23 Nevdychujte pary/aerosóly.

S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na o i/tvár.

S 46 V prípade po itia, okam ite vyh adajte lekársku pomoc a uká te tento obal alebo ozna enie.

S 61 Zabrá te uvo neniu do ivotného prostredia. Oboznámte sa so peciálnymi in trukciami,
kartou bezpe nostných údajov.

Dopl ujúce informácie

Obsahuje epoxidové zlo ky. Ria te sa pokynmi výrobcu.

2.3. Iná nebezpe nos

nedefinované

ODDIEL 3: Zlo enie/informácie o zlo kách

3.2. Zmesi

Chemický názov látky
Indexové íslo
EC (EINECS)

CAS
Registra né íslo

Klasifikácia pod a
67/548/EHS Klasifikácia pod a 1272/2008 Konc. %

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu
603-074-00-8

500-033-5
25068-38-6

-

Xi, N; R36/38, R43,
R51/53

Skin Irrit. 2 H315
Skin. Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 2 H411

40 - 70

dinonylfenol, rozvetvený
-

284-702-4
84962-08-3

-
10 - 20

2,2´-[(1-metyletylidén)bis[4,1-fenylénoxy[1-(butoxymetyl)etylén]oxymetylén]]-bisoxirán
-

275-143-7
71033-08-4

-
Xi; R43 Skin. Sens. 1 H317 5 - 15

oxid kremi itý
-

238-878-4
14808-60-7

-
Xn; R48/20 STOT RE 2 H373 0.1 - 1

Plné znenie R a H viet je uvedené v oddiele 16. karty bezpe nostných údajov.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri inhalácii

Dopravte postihnutého na erstvý vzduch. V prípade a kostí vyh adajte lekársku pomoc.
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Pri kontakte s poko kou

Ihne  zoble te v etko kontaminované oble enie. Zasiahnuté asti poko ky umyte, pokia  je to mo né, teplou vodou
a mydlom. V prípade a kostí vyh adajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s o ami

Vyberte kontaktné o ovky. Pri násilne otvorených vie kach vyplachujte 10-15 minút istou, pokia  je to mo né, vla nou,
te úcou vodou a vyh adajte lekársku pomoc.

Pri po ití

Postihnutého umiestnite v pokoji. Ústa vypláchnite vodou, nikdy nevyvolávajte vracanie. Okam ite vyh adajte lekársku
pomoc a uká te obal zmesi alebo etiketu.

4.2. Najdôle itej ie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené

Pri inhalácii

Nízky tlak z pár - pre vdýchnutie pri be nom pou ívaní je nepravdepodobné. V aplikáciách, kde sú tvorené pary
(spôsobené vysokou teplotou) alebo aerosól (spôsobený miesením), mô e vdychovanie spôsobi  mierne pálenie v krku,
nose a p úcach.

Pri kontakte s poko kou

Mierne podrá denie ko e. Kontakt pri zvý ených teplotách mô e spôsobi  popáleniny, ktoré mô e vies  k trvalému
po kodeniu ko e (svrbenie, za ervenanie, vyrá ka, pálenie, opuch). Ú inky chronickej expozície: dlhodobý alebo
opakovaný kontakt s poko kou mô e vyvola  senzibilizáciu, svrbenie, opuch alebo vyrá ku pri neskor ej expozícii. túdie
ukázali, e epoxidová ivica spôsobuje kontaktnú dermatitídu.

Pri kontakte s o ami

Mierne drá denie o í ( típanie, pálenie, slzenie, za ervenanie, opuch). Kontakt pri zvý ených teplotách mô e spôsobi
popáleniny, ktoré mô u vies  k trvalému po kodeniu alebo k slepote.

Pri po ití

Akútna toxicita je nízka. Mô e spôsobi  alúdo né problémy (nevo nos , zvracanie, hna ky).

4.3. Údaj o akejko vek potrebe okam itej lekárskej starostlivosti a osobitného o etrenia

Predchádzajúce ochorenia o í a ko e mô u by  zhor ené. Mô e zvý i  príznaky p úcnych alergií.

ODDIEL 5: Protipo iarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

prá ok, plyn - oxid uhli itý, pena

Nevhodné hasiace prostriedky

nedefinované

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Produkt nebude horie , ak nie je predhriaty. Nevstupova  do stiesneného priestoru bez patri ného vybavenia.
Zahrievanie nad 149°C v prítomnosti vzduchu mô e spomali  oxida ný rozklad a nad 260°C mô e spôsobi  polymerizáciu.
Osoby v okolí a po vetre musia by  evakuované. Nebezpe né produkty spa ovania: pri zahriatí na teplotu rozkladu
uvo uje pary chlóru, oxidu uho natého, al ích dymov a pár podobného zlo enia a toxicity.

5.3. Rady pre po iarnikov

Noste izola ný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. Uzavreté nádoby so zmesou v blízkosti po iaru chla te
vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknú  do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo není

6.1. Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Odstrá te v etky zdroje zapálenia, zaistite dostato né vetranie. Zabrá te vstupu nepovoleným osobám.

6.2. Bezpe nostné opatrenia pre ivotné prostredie
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Zabrá te kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie íreniu a vy istenie

Ak to je bezpe né, zabrá te al iemu úniku zmesi. Zmes pokryte vhodným (nehor avým) absorbujúcim materiálom
(piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorp né materiály, a pod.), zhroma dite v dobre uzavretých nádobách
a odstrá te pod a oddielu 13. Zhroma dený materiál zne kod ujte v súlade s miestne platnými predpismi. Po odstránení
zmesi umyte kontaminované miesto ve kým mno stvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Postupujte pod a pokynov obsiahnutých v oddieloch 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie

Vyvarova  sa kontaktu s ko ou a o ami. Po skon ení práce si dôkladne umy  ruky a tvár vodou a mydlom. Kontaminovaný
pracovný odev mô e by  znovu pou itý po dôkladnom vy istení. Pri práci nejes , nepi , nefaj i . Zlikvidova
kontaminované ko ené výrobky. Manipulácia so zmesou ivice a tu idla musí by  v súlade s potenciálnym
nebezpe enstvom pou itého tu idla. Poskytnú  vhodnú ventiláciu / ochranu dýchania pred produktami rozkladu (oddiel
10) po as zvarovania a ochranu proti prachu pri brúseniu / brúsenie vytvrdeného produktu.

7.2. Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to ur ených.

7.3. pecifické kone né pou itie(-ia)

nedefinované

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Chemický názov látky CAS
NPEL

priemerný krátkodobý
ppm mg.m-3 ppm mg.m-3

nestanovené

8.2. Kontroly expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré vetranie. To sa dá dosiahnu  iba miestnym
odsávaním alebo ú inným celkovým vetraním. Ak sa tak nedá dodr a  NPEL, musí sa pou íva  vhodná ochrana dýchacích
ústrojov. Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky
vodou a mydlom.

Ochrana dýchacích ciest

Pri dobrom vetraní nie je po adovaná. V málo vetraných priestoroch pou i  respirátor.

Ochrana ko e

Ochranné pracovné rukavice - neopren, nitril. Ochranný odev. Zne istenú poko ku dôkladne umy .

Ochrana o í/tváre

Ochranné okuliare.

Tepelná nebezpe nos

nedefinované

Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu ivotného prostredia, vi  bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzh ad viskózna kvapalina
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Skupenstvo kvapalné

Farba zelená

Zápach fenolický

Prahová hodnota zápachu nestanovené

pH neutrálne

Teplota topenia/tuhnutia nestanovené

Po iato ná teplota varu a destila ný rozsah: > 260 °C

Teplota vzplanutia > 148.8 °C

Rýchlos  odparovania <1 (butylacetát = 1)

Hor avos nestanovené

Limity hor avosti nestanovené

Limity výbu nosti nestanovené

Tlak pár < 1 mmHg p i 21 °C

Hustota pár >1 (vzduch=1)

Relatívna hustota nestanovené

Rozpustnos vo vode nepatrná

Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda nestanovené

Teplota samovznietenia nestanovené

Teplota rozkladu nestanovené

Viskozita nestanovené

Výbu né vlastnosti nestanovené

Oxida né vlastnosti nestanovené

9.2. Iné informácie

Obsah prchavých organických látok (VOC) 0 kg/kg

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri normálnom spôsobe pou itia nedochádza k nebezpe nej reakcii s al ími látkami.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnom spôsobe pou itia je zmes stabilná, k rozkladu nedochádza.

10.3. Mo nos  nebezpe ných reakcií

Nebezpe ná polymerizácia nevzniká. Podmienky, pri ktorých mô e dôjs  k nebezpe nej polymerizácii: tvorí sa teplo pri
vytvrdzovani ivice s tu idlom. Reakcia mô e rozklada  ivicu za tvorby neidentifikovaného dymu a pár, ktoré mô u by
toxické. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnú

Otvorený ohe , iarenie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné Lewisove alebo minerálne kyseliny, silné oxida né inidlá, silné minerálne alebo organické zásady (hlavne primárne
a sekundárne alifatické aminy).

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu

Pri zahriatí na teplotu rozkladu uvo uje dym obsahujúci chlór, oxid uho natý, al ie plyny a pary podobného zlo enia a
toxicity.
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických ú inkoch

Akútna toxicita

Pre zmes nie sú iadne toxikologické údaje k dispozícii.

Akútna toxicita zlo iek zmesi

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu (CAS: 25068-38-6, EC:500-033-5)

LD50, orálne, potkan 11400 mg.kg -1

Drá divos

Drá di o i a poko ku.

Poleptanie/ ieravos

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Senzibilizácia

Mô e spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s poko kou.

Toxicita po opakovanej dávke

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Mutagenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Reproduk ná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxický pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke ivotného prostredia.

12.2. Perzistencia a degradovate nos

nie je k dispozícii

12.3. Bioakumula ný potenciál

nie je k dispozícii

12.4. Mobilita v pôde

nie je k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje takto identifikované látky.

12.6. Iné nepriaznivé ú inky

nie je k dispozícii

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne kod ovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu
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Postupujte pod a predpisov o zne kod ovaní zvlá tnych odpadov na zaistenej skládke pre tieto odpady alebo
v spa ovacom zariadení pre nebezpe né odpady. Nepou itý výrobok a zne istený obal ulo te do ozna ených nádob na
zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu ( pecializovanej firme), ktorá má
oprávnenie na túto innos . Nepou itý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nepou itý výrobok alebo prázdny obal so
zvy kami odovzdajte v zberni nebezpe ného odpadu. Prázdne obaly je mo né energeticky vyu i  v spa ovni odpadov alebo
uklada  na skládke príslu ného zaradenia.

Kód druhu odpadu 080409 *

Druh odpadu odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpú adlá alebo iné nebezpe né látky

Podskupina odpadu odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane
vodotesniacich výrobkov)

Skupina odpadu ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A
POU ÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A
SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A
TLA IARENSKÝCH FARIEB

Kód druhu odpadu pre obal 150110 *

Druh odpadu obaly obsahujúce zvy ky nebezpe ných látok alebo zne istené
nebezpe nými látkami

Podskupina odpadu obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu
komunálneho odpadu)

Skupina odpadu ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ISTIACE HANDRY,
FILTRA NÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK
NE PECIFIKOVANÉ

Právne predpisy o odpadoch

Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlá ka M P SR 283/2001 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien a doplnkov. Vyhlá ka M P SR 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. íslo OSN

UN 3082

14.2. Správne expedi né ozna enie OSN

LÁTKA OHROZUJÚCA IVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu)

14.3. Trieda(-y) nebezpe nosti pre dopravu

9 (Jiné nebezpe né látky a p edm ty)

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpe nos  pre ivotné prostredie

ÁNO

14.6. Osobitné bezpe nostné opatrenia pre u ívate a

nedefinované

14.7. Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

nedefinované

Dopl ujúce informácie cestná preprava ADR/RID:

Trieda 9 (Iné nebezpe né látky a predmety)

Klasifika ný kód M6

Obalová skupina III

Bezpe nostná zna ka 9
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Dopl ujúce informácie námorná preprava IMDG:

Trieda 9 (Iné nebezpe né látky a predmety)

Obalová skupina III

Bezpe nostná zna ka 9

Látka zne is ujúca more nedefinované

Dopl ujúce informácie letecká doprava ICAO/IATA-DGR:

Trieda 9 (Iné nebezpe né látky a predmety)

Obalová skupina III

ODDIEL 15: Regula né informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy pecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a ivotného
prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a
o zru ení nariadenia Rady (EHS) . 793/93 a nariadenia Komisie (ES) . 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) . 1272/2008 zo d a 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zru ení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) . 1907/2006 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) . 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a
zru ení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) . 1907/2006 v platnom znení. Smernice
67/548/EHS v platnom znení a 1999/45/ES v platnom znení. Zákon NR SR . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Nariadenie
vlády SR . 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
pri práci v platnom znení. Nariadenie vlády SR . 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v platnom znení. Vyhlá ka MV SR 96/2004
Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipo iarnej bezpe nosti pri manipulácii a skladovaní hor avých kvapalín, a kých
vykurovacích olejov a rastlinných a ivo í nych tukov a olejov v znení neskor ích predpisov. Nariadenie vlády SR .
46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú po iadavky na aerosólové rozpra ova e. Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon NR SR . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Nariadenie vlády SR . 300/2007
Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Nariadenie
vlády SR . 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a
mutagénnym faktorom pri práci. Vyhlá ka MV SR 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipo iarnej bezpe nosti
pri manipulácii a skladovaní hor avých kvapalín, a kých vykurovacích olejov a rastlinných a ivo í nych tukov a olejov v
znení neskor ích predpisov. Nariadenie vlády SR . 46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú po iadavky na aerosólové
rozpra ova e. Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe nosti

Pre zmes nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpe nosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny v karte bezpe nostných údajov

Prvá verzia

K ú  alebo legenda k skratkám a akronymom

CAS Jednozna ný numerický identifikátor pre chemické látky

EC (EINECS) Existujúce látky (Európsky zoznam existujúcich komer ných chemických látok)

NPEL Najvy ie prípustné expozi né limity

PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické

vPvB Ve mi perzistentné a ve mi bioakumulatívne

Aquatic Chronic 2 Nebezpe nos  pre vodné prostredie

Eye Irrit. 2 Podrá denie o í

Skin Irrit. 2 Drá divos  ko e
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Skin. Sens. 1 Ko ná senzibilizácia 

STOT RE 2 Toxicita pre pecifický cie ový orgán  opakovaná expozícia

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Informácie tu uvedené vychádzajú z na ich najlep ích znalostí a sú asnej legislatívy. Karta bezpe nostných údajov bola
alej spracovaná na základe originálu karty bezpe nostných údajov poskytnutej výrobcom.

Zoznam relevantných R-viet, výstra ných upozornení, bezpe nostných viet a/alebo bezpe nostných upozornení

H315 Drá di ko u.

H317 Mô e vyvola  alergickú ko nú reakciu.

H319 Spôsobuje vá ne podrá denie o í.

H373 Mô e spôsobi  po kodenie orgánov pri dlh ej alebo opakovanej expozícii .

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.

R 36/38 Drá di o i a poko ku.

R 43 Mô e spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s poko kou.

R 48/20 kodlivý, nebezpe enstvo vá neho po kodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, mô e spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zlo ke
ivotného prostredia.

Rady týkajúce sa kolení

Zoznámi  pracovníkov s odporú aným spôsobom pou itia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a
zakázanou manipuláciou s zmesou. Výrobok nesmie by  pou itý k inému ú elu, ako je uvedené v karte bezpe nostných
údajov (bod 1.2.). U ívate  je zodpovedný za dodr iavanie v etkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia a ivotného
prostredia.

Prehlásenie:

Karta bezpe nostných údajov obsahuje údaje pre zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany ivotného
prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú sú asnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi
predpismi. Dodávate  nie je zodpovedný za akéko vek po kodenie, ktoré mô e by  spôsobené nesprávnym pou itím zmesi.
Akéko vek úpravy karty bezpe nostných údajov bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané.
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