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1. Identifikace látky / p ípravku a spole nosti / podniku
1.1. Identifikace látky nebo p ípravku
Název produktu: KÖ R AC U R  T R  4 00
Další názvy p ípravku: -
1.2. Použití látky nebo p ípravku
Sí ovadlo pro dvousložková polyuretanová a polychloroprenová lepidla. Ur eno pro pr myslové a profesionální použití.
1.3. Identifikace spole nosti (podniku) zodpov dné za uvedení p ípravku na trh ve Spole enství – výrobce:
Obchodní jméno: Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Sídlo: Zweibrücher Strase 200, D-66954 Pirmasens
Telefon: +49 633 156-1119
Fax: +49 633 156-1091
Identifikace spole nosti (podniku) zodpov dné za uvedení p ípravku na trh v R – první p íjemce:
Obchodní jméno: PLASTSERVIS, a.s.
Sídlo: areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín
Telefon: +420 577 522 931
Fax: +420 577 211 968
E-mail: bezpecnostni.list@plastservis.cz
1.4. Telefonní íslo pro naléhavé situace
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nep etržitá léka ská služba),
e-mail: tis.cuni@cesnet.cz

2. Identifikace nebezpe nosti
2.1. Klasifikace p ípravku

ípravek je klasifikován jako nebezpe ný chemický p ípravek.
F – vysoce ho lavý; R 11
Xn – zdraví škodlivý; R 20; 48/20; 66
Xi – dráždivý; R 36/37/38
senzibilizující ; R 42/43
Xn- karcinogenní; R 40
Další informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bod  15.
2.2. Nejzávažn jší fyzikáln -chemické ú inky

ípravek je vysoce ho lavý.
2.3. Nejzávažn jší ú inky na zdraví
Zdraví škodlivý p i vdechování. Dráždí o i, dýchací orgány a k ži. Páry p i vyšších koncentracích p sobí omamn , narkoticky na nervový
systém, dráždí sliznice. M že vyvolat senzibilizaci p i vdechování a p i styku s k ží.
2.4. Nejzávažn jší ú inky na životní prost edí

i havárii i požáru se uvol ují zdraví škodlivé páry/plyny, m že dojít k zne išt ní p dy, vody a ovzduší.
2.5. Symptomy související s možným nevhodným použitím
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

3. Složení / informace o složkách
3.1. Chemická charakteristika p ípravku
Sm s látek a aditiv uvedených v bod  3.2.
3.2. ípravek obsahuje tyto nebezpe né látky a látky se stanovenými nejvyššími  p ípustnými koncentracemi v pracovním

ovzduší
Chemický název látky: (methylendifenylen)diisokyanát Ethyl-acetát Difenylmethan-4,4´-diisokyanát

íslo CAS: 26447-40-5 141-78-6 101-68-8
íslo ES (Einecs): 247-714-0 205-500-4 202-966-0

Indexové íslo: 615-005-00-9 607-022-00-5 615-005-00-9
Registra ní íslo:
Koncentrace (%): < 10 50 - 100 15 - 25
Symbol(y) nebezpe í: Xn F; Xi Xn
R-v ty: 20-36/37/38-40-42/43-48/20 11-36-66-67 20-36/37/38-40-42/43-48/20
Koncentra ní limity (%): c 25; R20-36/37/38-40-42/43-

48/20
10 c 25; R36/37/38-40-42/43-

48/20
5 c 10; R36/37/38-40-42/43-

1 c 5; R 40-42/43
0,1 c 1; R 42

c  20 %; R 36 c 25; R20-36/37/38-40-42/43-
48/20

10 c 25; R36/37/38-40-42/43-
48/20

5 c 10; R36/37/38-40-42/43-
1 c 5; R 40-42/43

0,1 c 1; R 42
Poznámka: C,2 C,2
Poznámka C: N které organické látky mohou být uvád ny na trh bu  ve form  ur itého izomeru, nebo jako sm s n kolika izomer .
Poznámka 2: Koncentrace isokyanátu je uvedena v hmotnostních procentech volného monomeru, vztaženo k celkové hmotnosti p ípravku.
Zn ní rizikových v t je uvedeno v bod  16 tohoto bezpe nostního listu.

4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad  pochybností, uv domte léka e a poskytn te mu informace z tohoto bezpe nostního listu. P i
bezv domí umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírn  zaklon nou hlavou, a dbejte o pr chodnost dýchacích cest, nikdy
nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo ke vdechnutí zvratk .
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4.2. i nadýchání
Dopravte postiženého na erstvý vzduch a zajist te t lesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. P etrvává-li drážd ní, vyhledejte
léka skou pomoc.
4.3. i styku s k ží
Okamžit  odložte veškeré kontaminované oble ení. Zasažené ásti pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte
léka skou pomoc.
4.4. i zasažení o í
Vyjm te kontaktní ky. P i násiln  otev ených ví kách vyplachujte 10 – 15 minut istou, pokud možno vlažnou tekoucí vodou a
vyhledejte léka skou pomoc.
4.5. i požití
Postiženého uve te do klidu. Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že postižený je p i v domí); nikdy nevyvolávejte zvracení.
Neprodlen  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal p ípravku nebo etiketu.

5. Opat ení pro hašení požáru
5.1. Vhodná hasiva

íšt ný vodní proud, p na, práškový, p íp. sn hový hasící p ístroj.
5.2. Hasiva, která nesm jí být použita z bezpe nostních d vod

ímý proud vody.
5.3. Zvláštní nebezpe í zp sobená expozicí samotné látce nebo p ípravku, produkt m ho ení nebo vznikajícím plyn m
Nebezpe í tvorby zdraví škodlivých par a nebezpe ných rozkladných (pyrolýzních) produkt  p i ho ení (isokyanát ), možnost tvorby
výbušných sm sí se vzduchem. Zabra te vniknutí do kanalizace.
5.4. Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e
Izola ní dýchací p ístroj, protichemický od v.
5.5. Další údaje
Zabra te úniku do životního prost edí. Ohrožené obaly s p ípravkem chla te post ikem vodou a pokuste se je odstranit z dosahu ohn .
5.6. HAZCHEM kód
3YE – p na, dýchací p ístroje (pouze p i požáru nebo rozkladu), m že výbušn  reagovat, ohradit, zvážit evakuaci

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku
6.1. Preventivní opat ení pro ochranu osob
Výpary nevdechujte. Zabra te kontaktu s k ží a o ima. Uchovávejte odd len  od zdroj  zapálení – Zákaz kou ení. Používejte osobní
ochranné prost edky. NE otev ený ohe , jiskry, zdroje vznícení. P i úniku je nutná lokální evakuace. Izolujte zne išt nou plochu nejmén  do
vzdálenosti 50 – 100 m ve všech sm rech. Z stávejte ve sm ru v tru p ed zdrojem úniku. Uv domte integrovaný záchranný systém o
nehod . Postupujte podle pokyn , obsažených v kapitolách 7 a 8.
6.2. Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí
Zabra te kontaminaci p dy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nep ipus te vniknutí do kanalizace.
6.3. Metody išt ní

ípravek pokryjte vhodným (neho lavým) absorbujícím materiálem (písek, k emelina, zemina a jiné absorp ní materiály, apod.),
shromážd te v dob e uzav ených nádobách a odstra te dle bodu 13. Sebraný materiál zneškod ujte v souladu s místn  platnými p edpisy.

i úniku velkých množství p ípravku informujte hasi e a odbor životního prost edí Obecního ú adu obce s rozší enou p sobností.
6.4. Další údaje
Po odstran ní p ípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného istícího prost edku. Nepoužívejte
rozpoušt del.

7. Zacházení a skladování
7.1. Zacházení
7.1.1. Preventivní opat ení pro bezpe né zacházení s p ípravkem
Zabra te tvorb  plyn  a par v zápalných nebo výbušných koncentracích p esahujících nejvyšší p ípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní
ovzduší. P ípravek používejte jen v místech, kde nep ichází do styku s otev eným ohn m a jinými zápalnými zdroji. Chra te p ed p ímým
slune ním zá ením. P i používání m že dojít ke vzniku elektrostatického náboje; p i p erpávání používejte pouze uzemn né potrubí
(hadic). Doporu uje se používat antistatický od v i obuv. Používejte nejisk ící nástroje. Nevdechujte plyny a páry. Zabra te kontaktu
s pokožkou a o ima. Používejte osobní ochranné pracovní prost edky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a
ochran  zdraví.
7.1.2. Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí
Zabra te úniku p ípravku do životního prost edí. P echovávejte pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu balení. Dbejte pokyn
uvedených na etiket  p ípravku.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k p ípravku
Páry rozpoušt del jsou t žší než vzduch a hromadí se p edevším u podlahy, kde ve sm si se vzduchem mohou vytvá et výbušnou sm s.
7.2. Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpe né skladování
Nebezpe né látky sm jí být skladovány jen v místech k tomu ur ených v p edepsaném množství a v bezpe ných obalech; na obalech musí
být vyzna en jejich obsah a bezpe nostní ozna ení. Spole  skladovat se sm jí jen ty nebezpe né látky (sm si), které spolu nebezpe
nereagují. Zamezte styku s oxidujícími látkami, silnými kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijními jímkami, hasícími p ístroji,
sana ními prost edky (vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody a lékarni kou.
Materiál obalu Fe (40), Ocel (Kovy)
7.2.2. Množstevní limit p i daných skladovacích podmínkách
Pro I. T ídu nebezpe nosti 100 l v p epravních obalech., 500 l v kontejnerech nebo mobilních nádržích, 5000 l ve skladovacích nádržích,
pop . nejvýše 100 l ho lavých kapalin všech t íd nebezpe nosti podle SN 650201.
7.3. Specifické (specifická) použití
Neuvedeno.
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8. Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
8.1. Limitní hodnoty expozice
Podle p ílohy . 2 na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci.

Nejvyšší p ípustná koncentrace v ovzduší (mg/m3)Chemický název látky íslo CAS Poznámka

PEL NPK-P

Difenylmethan-4,4´-diisokyanát 101-68-8 S 0,05 0,1

Ethyl-acetát 141-78-6 700 900

Poznámka S: Látka má senzibiliza ní ú inek.
Podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel  pro vnit ní prost edí pobytových
místností n kterých staveb: -.
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health Concentration): Ethyl-acetát 2000 ppm
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovník
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci a zejména na dobré v trání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo

inným celkovým v tráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Dodržujte
pracovní hygienu, p i práci nejezte, nepijte a neku te.
8.2.1.1. Ochrana dýchacích cest
Maska s filtrem proti organickým parám. Izola ní dýchací p ístroj p i p ekro ení NPK-P toxických látek nebo ve špatn  v tratelném
prost edí. Filtr A-B (DIN EN 141).
8.2.1.2. Ochrana rukou
Ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN 374 - butylkau uk 0,7 mm) (podle charakteru vykonávané práce). P i delším
nebo opakovaném styku používejte vhodné ochranné krémy na pokožku p icházející do p ímého styku s p ípravkem. Dbejte dalších
doporu ení výrobce.
8.2.1.3. Ochrana o í
Ochranné brýle nebo obli ejový štít (podle charakteru vykonávané práce).
8.2.1.4. Ochrana k že
Ochranný antistatický od v z p írodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. P i zne išt ní
pokožky ji d kladn  omýt.
8.2.2. Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí, viz bod 6.2. Dob e uzavírejte obaly po skon ení práce, o istit obaly od zne išt ní

hem práce, zamezit p evrácení nezajišt ného obalu.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Obecné informace
Vzhled (skupenství): Kapalina.
Barva: Sv tle hn dá.
Zápach: Charakteristický.
9.2. ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
Hodnota pH: (10 g / l H2O): Nestanovuje se.
Bod varu / rozmezí bod  varu: 76 °C
Teplota vznícení (bod samozápalu): 460 °C
Bod vzplanutí: - 4 °C
Ho lavost (pevné látky, plyny): Ho lavá kapalina.
Meze výbušnosti – horní mez : 11,5 % objemových
                            – dolní mez : 2,1 % objemových
Oxida ní vlastnosti: Nejsou.
Tlak par (tenze): 9,7 kPa
Hustota (20 °C): 0,97 g/cm3

Rozpustnost: Nestanovuje se.
Rozpustnost ve vod : áste  rozpustný.
Rozd lovací koeficient (n-oktanol/voda): Nestanovuje se.
Viskozita (Brookfield): 0,01 Pa.s
Hustota par (101,3 kPa / vzduch = 1) Nestanovuje se. g/m3

Rychlost odpa ování: Nestanovuje se.
Povrchové nap tí: Nestanovuje se. N/m
Stálost v organických rozpoušt dlech: Nestanovuje se.
Disocia ní konstanta: Nestanovuje se.
9.3. Další údaje
Obsah net kavých látek - sušiny: Min. 30 %
Obsah organických rozpoušt del (VOC): Max. 0,7 kg/kg produktu
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,38 kg/kg produktu
Výtoková doba: Nestanovuje se. s
Min. pevnost v odlupování (0 h /24 h): Nestanovuje se. N/mm

10. Stálost a reaktivita

10.1. Stabilita
Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní, k rozkladu nedochází.
10.2. Podmínky, kterých je t eba se vyvarovat
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Chra te p ed silnými kyselinami a zásadami, jakož i oxida ními inidly, alkoholy a aminy. Zabrání se tím vzniku nebezpe né exotermní
reakce. Reakcí s vodou vzniká oxid uhli itý.
10.3. Materiály, kterých je t eba se vyvarovat
Nejsou.
10.4. Nebezpe né produkty rozkladu
Nebezpe í tvorby zdraví škodlivých par a nebezpe ných rozkladných (pyrolýzních) produkt  p i ho ení (isokyanát a nitrózní plyny),
možnost tvorby výbušných sm sí se vzduchem.

11. Toxikologické informace
Vdechování par rozpoušt del nad hodnoty p ekra ující NPK-P m že mít za následek vznik akutní inhala ní otravy, a to v závislosti na výši
koncentrace a dob  expozice. M že docházet k podrážd ní sliznic a dýchacích cest, jakož i k ovlivn ní centrální nervové soustavy. Objevují
se tyto symptomy: bolesti hlavy, závrat , únava, malátnost, celková slabost, narkotické p sobení, ve výjime ných p ípadech bezv domí.
Dlouhodobý nebo opakovaný styk s p ípravkem vede k odmaš ování a vysušování pokožky. P ípravek se m že vst ebávat i neporušenou
pokožkou. Zasažení oka m že vyvolat podrážd ní a reversibilní poškození. P i používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny
nebyly pozorovány nep íznivé ú inky na lov ka.
11.1. Akutní toxicita
Pro p ípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem jednotlivých komponent jde o p ípravek akutn
prakticky nejedovatý.
CAS Název látky LD50 oral, krysa LD50 ihl. krysa LD50 derm. králík LDLo oral

hmn
141-78-6 Ethyl-acetát 5600 mg/kg 58 mg/l/8h 18000 mg/kg
LD – letální dávka, LC – letální koncentrace, oral – orální, ihl – inhala ní, derm – dermální, hmn - lov k
11.2. Subakutní toxicita (po opakovaných dávkách)
Pro p ípravek nestanovena.
11.3. Subchronická toxicita (po opakovaných dávkách)
Pro p ípravek nestanovena, komponenty p ípravku nezp sobují chronickou toxicitu.
11.4. Dráždivost
Dráždí o i. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt m že vyvolat podrážd ní pokožky.
11.5. Žíravost
Pro p ípravek nestanovena.
11.6. Senzibilizace k že
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt m že vyvolat podrážd ní pokožky.
11.7. Karcinogenita
Pro p ípravek nestanovena. Neobsahuje látky klasifikované jako lidské karcinogeny.
11.8. Mutagenita
Pro p ípravek nestanovena. Neobsahuje látky klasifikované jako mutageny.
11.9. Toxicita pro reprodukci
Pro p ípravek nestanovena. Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro reprodukci.
11.10. Toxikokinetika
Pro p ípravek nestanovena.
11.11. Vliv na lidské zdraví
11.11.1. Dýchací soustava

že docházet k podrážd ní sliznic a dýchacích cest, jakož i k ovlivn ní centrální nervové soustavy. Objevují se tyto
symptomy: bolesti hlavy, závrat , únava, malátnost, celková slabost, narkotické p sobení, ve výjime ných p ípadech
bezv domí.

11.11.2. Zažívací ústrojí
Neuvedeno.

11.11.3. Styk s k ží
Dlouhodobý nebo opakovaný styk s p ípravkem vede k odmaš ování a vysušování pokožky. P ípravek se m že vst ebávat i
neporušenou pokožkou.

11.11.4. Zasažení o í
Zasažení oka m že vyvolat podrážd ní a reversibilní poškození.

11.11.5. Vliv na celé t lo
Neuvedeno.

11.11.6. Alergická reakce
Neuvedeno.

11.11.7. Chronická toxicita
Pro p ípravek nestanovena, komponenty p ípravku nezp sobují chronickou toxicitu.

11.12. Další údaje
Neuvedeno.

12.   Ekologické informace
Údaje jsou uvedeny pro látky, které by svými vlastnostmi nejvíce mohly ovlivnit chování p ípravku v životním prost edí.
Všeobecné informace: Škodlivý pro vodní organizmy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
12.1. Ekotoxicita
CAS Název látky LD50 pro

vodní organizmy
EC50 pro asy

(SCENEDESMUS)
EC50 pro bezobratlé

(DAPHNIE MAGNA)
BSK5
(g/g)

CHSK
(g/g)

BSK5/
CHSK

BCF

141-78-6 Ethyl-acetát 230 mg/l/96h 3300 mg/l 717 mg/l
12.11.1. Inhibice mikroorganizm Neuvedeno.
12.2. Mobilita
Distribuce do složek ŽP edpokládá se vysoká mobilita rozpoušt del v p .
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Absorpce nebo desorpce Neuvedeno.
12.3. Perzistence a rozložitelnost

ípravek je biologicky rozložitelný.
12.4. Bioakumula ní potenciál
Bioakumula ní faktor (BCF): Pro p ípravek nejsou údaje k dispozici.
12.5. Výsledky posouzená PBT a vPvB
Neuvedeno.
12.6. Jiné nep íznivé ú inky

kavé organické látky obsažené v p ípravku mají potenciál poškozovat ozónovou vrstvu a potenciál fotochemické tvorby ozónu (PCOP <
1). Látky uvedené v bod  3.2. jsou slab  zne iš ují vodu (WHC 1).
WHC – Water Hazard Class

13. Pokyny pro odstra ování
13.1. Zneškod ování produktu
Nebezpe í kontaminace životního prost edí, postupujte podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a podle provád cích p edpis  o
zneškod ování odpad .
Katalogové íslo odpadu (produkt): 14 06 03* Kód odpadu: Q1
13.2. Zneškod ování obalových materiál
Postupujte podle p edpis  o zneškod ování zvláštních odpad  na zajišt né skládce pro tyto dopady nebo ve spalovacím za ízení pro
nebezpe né odpady (Zákon . 185/2001 Sb.).
Katalogové íslo odpadu (zne išt ný obal): 15 01 10*
13.3. Právní p edpisy o odpadech
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a zákon . 188/2004 Sb., kterým se dopl uje zákon . 185/2001 Sb.

14. Informace pro p epravu
14.1. Speciální preventivní opat ení pro p epravu

Je nutné použít „Zvláštní ustanovení 640X“. pokyny pro p ípad nehody jsou nutné.
14.2. epravní klasifikace
14.2.1. Název pro ú ely p epravy (Proper Shipping Name)
Ho lavé kapaliny. Ethyl-acetát.
14.2.2. Pozemní p eprava: ADR / RID

íslo UN: 1173 Klasifika ní kód: F1
ída nebezpe nosti: 3 Obalová skupina: II

Kemlerovo íslo: 33 Bezpe nostní zna ka: 3
Pojmenování a popis:
14.2.3. Vnitrozemská vodní p eprava: ADN / ADNR

íslo UN: 1173 Klasifika ní kód: F1
ída nebezpe nosti: 3 Obalová skupina: II

Kemlerovo íslo: 33 Bezpe nostní zna ka: 3
Pojmenování a popis:
14.2.4. Námo ní p eprava: IMDG

íslo UN: 1173 Klasifika ní kód: F1
ída nebezpe nosti: 3 Obalová skupina: II

Kemlerovo íslo: 33 Strana (Page): 3
Látka zne is ující mo e: -
Pojmenování a popis:
EMS: MFAG:
14.2.5. Letecká p eprava: ICAO / IATA

íslo UN: 1173 Klasifika ní kód: F1

ída nebezpe nosti: 3 Obalová skupina: II

Kemlerovo íslo: 33 Strana (Page): 3

Pojmenování a popis:

PAX: CAO:

15. Informace o p edpisech
15.1. Posouzení chemické bezpe nosti (informace, které musí být podle zákona uvedeny na obale)

ípravek je ve smyslu zákona . 356/2003 Sb. v platném zn ní, o chemických látkách a chemických p ípravcích takto klasifikován a
ozna en:
15.1.1. Výstražný symbol(y): F; Xn; Xn karc. kat. 3;

Karc. kat. 3
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15.1.2.Nebezpe né látky
Ethyl-acetát (ES: 205-500-4)
Difenylmethan-4,4´-diisokyanát (ES: 202-966-0)
(methylendifenylen)diisokyanát (ES: 247-714-0)
15.1.3. R-v ty (úplné zn ní)
11-20-36/37/38-40-42/43-48/20
R 11 Vysoce ho lavý.
R 20 Zdraví škodlivý p i vdechování.
R 36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
R 40 Podez ení na karcinogenní ú inky.
R 42/43 že vyvolat senzibilizaci p i vdechování a p i styku s k ží.
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním.
15.1.4. S-v ty (úplné zn ní)
Pro pr mysl 9-16-23-26-29-33-36/37-45-51-62
S 9 Uchovávejte obal na dob e v traném míst .
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj  zapálení – Zákaz kou ení.
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
S 26 i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 33 Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny.
S 36/37 Používejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice.
S 45 V p ípad  nehody, nebo necítíte-li se dob e, okamžit  vyhledejte léka skou pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna ení).
S 51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
S 62 i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
15.1.5. Další požadavky na ozna ení
Pro pr myslové použití.
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpe nostní list.
Zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném míst  pro zvláštní nebo nebezpe né odpady.
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.
Hustota:  0,97 g/cm3

Obsah net kavých látek - sušiny:    min. 30 %
Obsah organických rozpoušt del (VOC):   max. 0,7 kg/kg produktu
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):   0,38 kg/kg produktu
15.2. Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prost edí na úrovni Evropských spole enství
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.
15.3. Právní p edpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prost edí
15.3.1. Právní p edpisy týkající se ochrany osob
Zákoník práce, zákon o ve ejném zdraví, na ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci, vyhláška,
kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel  biologických expozi ních test  a náležitostí hlášení
prací s azbestem a biologickými initeli, vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel  pro
vnit ní prost edí pobytových místností n kterých staveb.
15.3.2. Právní p edpisy týkající se ochrany životního prost edí
Zákon o ochran  ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o obalech, zákon o chemických látkách a p ípravcích, zákon o prevenci
závažných havárií.

16. Další informace
Údaje v bezpe nostním listu výrobku jsou data odpovídající sou asným technickým znalostem. Výrobek smí být použit pouze zp sobem
uvedeným v technické dokumentaci výrobku. Bezpe nostní list je sestaven na základ  p ílohy Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky.

Klasifikace je provedena konven ní výpo tovou metodou podle p ílohy . 3 vyhlášky . 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm  n kterých zákon , týkajících se klasifikace, balení a
ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk . Bezpe nostní list je dokumentem systému ízení jakosti. D vodem
nového vystavení bezpe nostního listu je zm na právních p edpis  a dopln ní údaj  o chemických látkách.
16.1. Seznam všech R v t použitých v bodu 2 a 3
R 11 Vysoce ho lavý.
R 20 Zdraví škodlivý p i vdechování.
R 36 Dráždí o i.
R 36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
R 40 Podez ení na karcinogenní ú inky.
R 42 že vyvolat senzibilizaci p i vdechování.
R 42/43 že vyvolat senzibilizaci p i vdechování a p i styku s k ží.
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním.
R 66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
R 67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .
16.2. Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka
Výrobek nesmí být – bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce – používán k jinému ú elu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je
odpov dný za dodržování všech souvisejících p edpis  na ochranu zdraví.
16.3. Pokyny pro školení
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Pracovníci, kte í p icházejí do styku s nebezpe nými látkami, musí být organizací v pot ebném rozsahu seznámeni s ú inky t chto látek, se
zp soby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opat eními, se zásadami první pomoci, s pot ebnými asana ními postupy a postupy p i likvidaci
poruch a havárií. Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým p ípravkem, musí být proškolena
z bezpe nostních pravidel a údaji uvedenými v bezpe nostním listu.
16.4. Doporu ená omezení použití
Neuvedeno.
16.5. Používaná legislativa
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o z ízení
Evropské agentury pro chemické látky, vyhláška . 232/2004 Sb. v platném zn ní, kterou se provád jí n která ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických p ípravcích týkající se klasifikace a tvorby bezpe nostních list .
Zákon . 356/2003 Sb. v platném zn ní o chemických látkách a chemických p ípravcích týkající se klasifikace, balení a ozna ování
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn ní . 34/2008 Sb., vyhláška . 381/2001 Sb., Katalog odpad , ve zn ní . 168/2007 Sb., vyhláška
.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní . 351/2008 Sb.

Zákon . 258/2000 Sb. o ve ejném zdraví, ve zn ní . 124/2008Sb., na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zam stnanc  p i práci, vyhláška . 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za azování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatel  biologických expozi ních test  a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli.
Vyhláška . 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel  pro vnit ní prost edí
pobytových místností n kterých staveb, zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, vyhláška . 355/2001 Sb., kterou se stanoví emisní limity
a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší emitujících t kavé organické látky z proces  aplikujících
organická rozpoušt dla a ze skladování a distribuce benzinu, vyhláška . 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zne iš ujících látek,
obecné emisní limity, zp sob p edávání zpráv a informací, zjiš ování množství vypoušt ných zne iš ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné
míry obt žování zápachem a intenzity pach , podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj  zne iš ování
ovzduší a podmínky jejich uplat ování.
Zákon . 477/2001 Sb. o obalech, ve zn ní . 126/2008Sb., vyhláška . 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, zákon  59/2006
Sb. o prevenci závažných havárií, ve zn ní . 362/2007 Sb., vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní
bezpe nosti práce a technických za ízení.
Sd lení .14/2007  Sb.m.s. (ADR), sd lení . 19/2007 Sb.m.s. (RID), eské státní normy.
16.6. Používané zdroje dat
Marhold : P ehled pr myslové toxikologie, bezpe nostní listy dodavatel  surovin pro výrobu nát rových hmot, Seznam EINECS/ELINCS
ECB ESIS(Evropská chemická kancelá  – Evropský informa ní systém o látkách), Seznam NLP, Praktická p íru ka pro nakládání s
chemickými látkami a  p ípravky v etn  nebezpe ných, podniková dokumentace k výrobk m, databáze TOXNET (Toxicology Data
Network : HSDB -Hazardous Substances Data Bank), ECB (Evropská chemická kancelá ) - UCLID SDS


