
Karta bezpečnostných
údajov Názov Produktu:

UHU All Purpose Super Strong & Safe 

Číslo verzie: 8                                                                              Dátum vydania: 27.06.2015

Revizia: 18.01.2015

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku                                                                   

1.1 Identifikátor výrobku:

      Obchodný názov:      UHU All Purpose Super Strong & Safe (kat.č.: 13900) 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

      Lepidlo

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

      1.3.1 Výrobca:

       Názov spoločnosti:                                UHU GmbH & Co.KG 

       Adresa spoločnosti:                               Herrmannstrasse 7 

            D 77815 Bühl (Baden) 
       Telefónne číslo:                                     +49 (0) 7223 284 0 

               Fax:             +49 (0) 7223 284 245 
  E mail: info@uhu.boltongroup.de 

      1.3.2. Distributor:

         Názov spoločnosti:                                       Z – TRADE s.r.o.

         Adresa spoločnosti:                                      třída Soukenická 76, Olivětín, 55001 Broumov      

         Telefónne číslo:                                            +420 491 523 911

         Fax:                                            +420 491 523 912

         E-mail                                              ztrade@ztrade.cz

         Web:                                                             www.ztrade.cz

         Odborne spôsobilá osoba za kartu bezpečnostných údajov:     Vlastimil Kyral

         E-mail:                                                                                       vlastimil.kyral@ztrade.cz

         

1.4 Núdzové telefónne číslo 

      Núdzová služba poskytujúca informácie:  Národné toxikologické informačné centrum

                                                                         Limbová 5

                                                                         833 05 Bratislava 

     Telefónne číslo:                                          00 421 254 774 166

     Prevádzková doba:                                      nepretržitá

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti                                                                                                    

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

      2.1.1 Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

               Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa nariadenia CLP.

     2.1.2 Ďalšie informácie:

              Neuvedené.

2.2 Prvky označovania

      Označovanie v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008 (CLP)
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      2.2.1 Výstražné piktogramy:

              Odpadá.
      2.2.2 Výstražné slovo: 

                Odpadá.

      2.2.3 Výstražné upozornenia o nebezpečnosti (H-vety):

               Odpadá.

      2.2.4 Bezpečnostné upozornenia (P-vety):

               Odpadá.

      2.2.5 Doplnkové označenie (EUH-vety):

               EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. 

                              Uchovávajte mimo dosahu detí.

      2.2.6 Nebezpečné zložky na etikete:

               Odpadá.

      2.2.7 Povinné prvky pre označenie: 
               2.2.7.1 Výstražné upozornenia o nebezpečnosti (H-vety):

                            Odpadá.

                2.2.7.2 Bezpečnostné upozornenia (P-vety):

          Odpadá.

                 2.2.7.3 Doplnkové označenie (EUH-vety):

                             EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. 

                             V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

                 2.2.7.4 Nebezpečné zložky na etikete:

                             Odpadá.

 2.3 Iná nebezpečnosť 

       Odpadá.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách                                                                                              

3.1 Látky

      odpadá

3.2 Zmesi

Číslo CAS:

Číslo ES:
Názov zložky:

Klasifikácie zložky podľa

nariadenia  č.1272/2008:

Koncentrácia 

(%):

Poznámka:

7085-85-0

230-391-5

etyl-2-kyanoakrylát Skin Irrit.2, H315;

Eye Irrit.2, H319;

STOT SE 3, H335

70-100 HC

Ďalšie informácie: plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Poznámka: HC – harmonizovaná klasifikácia

                   NC – notifikovaná klasifikácia

                   LSELP – Látka so stanoveným expozičným limitom na pracovisku (355/2006 Pr.č.1)

                   LSELB - Látka so stanoveným expozičným limitom biologickým (355/2006 Pr.č.2)
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci                                                                                                         

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

4.1.1 Všeobecné pokyny 

         Dodržiavať základné hygienické požiadavky (po práci umývať ruky a tvár). Iné zvláštne

opatrenia nie sú nutné. 

4.1.2 Pri nadýchania

         Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára.

4.1.3 Pri zasiahnutí kože

         Opláchnuť teplou vodou. Stvrdnutý produkt neztrhávat z kože. 

4.1.4 Pri zasiahnutí očí

         Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody. Pri

       pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc. 

4.1.5 Pri požití 

              Ihneď sa informovať u lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

      Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

 Neuvádza sa.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia                                                                                                         

5.1 Hasiva

      5.1.1 Vhodná hasiva: 

               CO2, hasiaci prášok, rotestřikované vodné lúče. Rozsiahlejší požiar zdolať rozesřikovanými 

               vodným lúčom alebo penou odolnou voči alkoholu. 

      5.1.2 Nevhodná hasiva: 

               Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

      Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

5.3 Rady pre požiarnikov

      Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení                                                                                        

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál:

                Nevyžaduje sa.

       6.1.2 Pre pohotovostný personál:

                Nevyžaduje sa.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesmie preniknúť do kanalizácie / povrchových vôd / spodných vôd.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

      Odniesť s materiálmi, vážiaci kvapaliny (piesok, kremelina, látky viažúce kyseliny, univerzálne 

      pojiva, piliny). Sorbenty likvidovať v súlade s oddielom 13. Dopraviť na regeneráciu alebo 
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      likvidáciu vo vhodných nádobách. 
6.4 Odkaz na iné oddiely

      Informácie o bezpečnej manipulácii pozri oddiel 7.

      Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri oddiel 8.

      Informácie o likvidácii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie                                                                                                 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

      Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia. 
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

      Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

      Najlepšie v pôvodných obaloch. Skladovať v chlade a suchu. 

      Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania

      Uvádza sa.

      Ďalšie údaje k podmienkam skladovania

      Uvádza sa.

 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

       Používať iba ako lepidlo.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana                                                                  

8.1 Kontrolné parametre

      8.1.1 Medzné limity expozície na pracovisku: nie sú stanovené 

       Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)

Názov zložky Číslo CAS Expozičný limit Poznámka

Pozn. K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Pozn. S - znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

      8.1.2 Biologické medzné limity

       Nie sú stanovené.

8.2 Kontroly expozície

      8.2.1 Technické opatrenia na zníženie expozície

        Nie sú stanovené.

      8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia

               Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

               Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami.

               Ochrana očí a tváre

               Okuliare sa odporúčajú pri plnení alebo prečerpávanie produktu. 

               Ochrana kože

               Používať ochranné rukavice. Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči  
              produktu. Vzhľadom na to, že chýba testy, nie je možné odporučiť materiál rukavíc pre
             odolnosť voči produktu. Výber materiálu na rukavice pri zohľadnení prieniku, 
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             permeability a degradácie. Je nutné zistiť a dodržiavať presný čas lámavosti materiálu 
             ochranných rukavíc. 
               Ochrana ostatných častí tela

               Nie je nutná.

               Ochrana dýchacích ciest

               Nie je nutná.

               Tepelné nebezpečenstvo

               Nehrozí popáleniny.

      8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia

               Nesmie sa dostať nezriedený alebo vo väčšom množstve do spodných vôd, povodia 
             alebo kanalizácie. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti                                                                                             

Fyzikálny stav: pastovité

Farba: číre

Vôňa / zápach: charakteristický

Prahová hodnota zápachu: neurčené

pH: neurčené

Teplota topenia/tuhnutia: neurčené

Počiatočná teplota varu a rozmedzie varu: 2230°C

Bod vzplanutia: 125°C

Rýchlosť odparovania: neurčené

Horľavosť (tuhá látka, plyn): neurčené

Horný  /  Spodný  limit  horľavosti  alebo

výbušnosti horná:

neurčené

Tlak pár: neurčené

Hustota pár: neurčené

Relatívna hustota: 1,03 g/cm3 pri 20°C

Miešateľnosť s vodou: nemiešateľný alebo len málo miešatelný

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: neurčené

Teplota samovznietenia: nie je samozápalný

Teplota rozkladu: neurčené

Viskozita dynamická: 50 mPas při 20°C

Viskozita kinematická: neurčené

Výbušné vlastnosti: nie je výbušný

Oxidačné vlastnosti: neurčené

Organické rozpúšťadlá: 0 %

Obsah pevných častí: 11,4 %

Iná informácie: neurčené
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita                                                                                                              

10.1 Reaktivita: Nie je nebezpečný reaktivitou známe podľa podmienok príslušného použitia.

10.2 Chemická stabilita: Stabilný za normálnych / bežných podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Polymerizácia za vyvíjanie tepla.

  Reakcie s vodou.

  Reakcie s amíny.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Nejsou známy.

10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie                                                                                                      

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

- Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Relevantné zložky pre výpočtovú metódu:

Názov látky Číslo CAS Expozície Hodnota toxicity Testované na:

- Poleptanie / podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre 

klasifikáciu splnené.

- Respiračná Senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu 

splnené.

- Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú

kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú 

kritériá pre klasifikáciu splnené.

- Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie                                                                                                          

12.1 Toxicita:

   Akútna (krátkodobá) toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

   Chronická (dlhodobá) toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

Název látky Číslo CAS Expozice Hodnota toxicity Testováno na:

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

12.3 Bioakumulačný potenciál: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

12.4 Mobilita v pôde: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.
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12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: nepoužiteľné

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní                                                                                        

13.1 Metódy spracovania odpadu

 Zabráňte vhadzovanie a vylievanie do kanalizácie. Možno likvidovať ako komunálny odpad. 

 Při likvidaci odpadu se řiďte zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, zákon 477/2001 Sb. o obalech a o  

 změně některých zákonů. Pri likvidácii odpadu sa riaďte zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch.

   Zaradenie podľa katalógu odpadov:

08 04 09 Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 

               látky (pro zvyšky produktu)

15 01 02 Obaly z plastov (pre prázdne a vyčistené obaly)

15 01 04 Obaly z kovu (pre prázdne a vyčistené obaly)

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

               (pre prázdne a nevyčistené obaly)

Odporúčané odstraňovanie: spaľovňa nebezpečných odpadov 

ODDIEL 14: Informácie o doprave                                                                                                            

14.1 UN Číslo: odpadá

14.2 Správne expedičné označenie OSN: odpadá

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: odpadá

14.4 Obalová skupina: odpadá

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie：odpadá

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

        Klasifikačný kód: odpadá

        Bezpečnostná značka(y): odpadá

        Zvláštne ustanovenia (ZU): odpadá

        Vyňaté množstvo (EQ): odpadá

        Obmedzené množstvo (LQ): odpadá

        Prepravná kategória (PK): odpadá

        Kód obmedzenia pre tunely: odpadá

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu

        IBC: neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie                                                                                           

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a

životného prostredia:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platnom znení,

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon),

Zákon č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
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faktorom pri práci v platnom znení.

Zákon č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havarií a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Kategoria SEVESO III: nestanovená

Nebezpečné látky menovite uvedenej - podľa prílohy I:

Žiadna z obsiahnutých látok neuvedená na zozname

Kvalifikačné množstvo pre zaradenie objektu do skupiny A: nestanovené

Kvalifikačné množstvo pre zaradenie objektu do skupiny B: nestanovené 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: nie bolo vykonané

ODDIEL 16: Iné informácie                                                                                                        

Význam použitých skratiek:

  CLP - Nariadenie (ES) č.1272 / 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

H-veta – výstražné upozornenia o nebezpečnosti

P-veta - Bezpečnostné upozornenia pre prevenciu, odozvu, uchovávanie a zneškodňovanie

EUH-veta – Ďalšie informácie o nebezpečnosti

CAS - Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok)

EC - Číslo Evrópskej komisie

NC - notifikovaná klasifikácie

HC – harmonizovaná klasifikácia

LSELP - Látka so stanoveným expozičným limitom na pracovisku (355/2006 Z.z. Pr.č. 1)

LSELB - Látka so stanoveným expozičným limitom na pracovisku (355/2006 Z.z. Pr.č. 2)

NPEL – Najvyšší prípustné expozičné limity

PTB - perzistentné, bioakumulatívne a toxické vlastnosť

   vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

UN Číslo - charakteristické štvorčíslie pridelené predpisy OSN

   ZU - osobitné ustanovenia ADR

   EQ - vyňaté množstvo

LQ - obmedzené množstvo

PK - prepravná kategória

H315 – Dráždi kožu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Koniec karty bezpečnostných údajov. 
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