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40.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku

· Obchodní ozna čení: illbruck SP050

· Číslo výrobku: T-I-SP050 n
· 1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / p řípravku

Lepidlo
Spárovací tmel

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu
· Identifikace výrobce/dodavatel:

tremco illbruck Produktion GmbH
Zweigniederlassung Traunreut
Traunring 65, D - 83301 Traunreut
Tel: +49 (0) 8669 34100, Fax: +49 (0) 8669 9784
msds@tremco-illbruck.com

· Obor poskytující informace:
tremco illbruck s.r.o.
Slezska 2526/113, CZ - 130 00 Praha 3
T: +420 (0) 296565333, F: +420 (0) 296565300
www.tremco-illbruck.cz, prodej@tremco-illbruck.com

· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
V úředních hodinách tel:. +420 (0) 296565333. Ve všech ostatních případech kontaktujte národní
centrum otravy.

* ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi
· Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

· Klasifikace podle sm ěrnice Rady 67/548/EHS nebo sm ěrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažn ější nep říznivé ú činky na zdraví člov ěka a životní prost ředí p ři používání látky/

přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice
Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.

· Klasifika ční systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními
údaji.

· 2.2 Prvky ozna čení
· Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Piktogramy ozna čující nebezpe čí odpadá
· Signální slovo odpadá
· Údaje o nebezpe čnosti odpadá
· Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

· 2.3 Další nebezpe čnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.

(pokračování na straně 2)
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· vPvB: Nedá se použít.

* ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.2 Směsi
· Popis: Silanem ukončený polyuretanový prepolymer s anorganickými plnivy
· Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky:

CAS: 28553-12-0
EINECS: 249-079-5
Reg.nr.: 01-2119430798-28-xxxx

di-''isononyl'' phthalate
látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity
Společenství pro pracovní prostředí

10- <20%

CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
Reg.nr.: 01-2119513215-52-xxxx

trimethoxyvinylsilanu
Xn R20
R10
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332

1- <5%

· Dodatečná upozorn ění:
Zatímco léčit tyto látky tvoří a uvolňují reakcí s atmosférickou vlhkostí:
Methanol (CAS 67-56-1)
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch.
· Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s k ůží:

Z pokožky odstranit hadříkem nebo papíru, následně omýt postižené místo vodou a mýdlem.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

· Při zasažení o čí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
· Při požití:

Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

· 4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Upozorn ění pro léka ře: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:

Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními
paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

· 5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· 5.3 Pokyny pro hasi če
· Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

 CZ 
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ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
Starat se o dostatečné větrání.

· 6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí: Nejsou nutná zvláštní opatření.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění:

Zajistit dostatečné větrání.
Nabrat mechanicky.
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
V reakci s vodní párou (vzdušnou vlhkostí) se uvolňují rozkladné provky. Viz paragraf 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
· Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· 7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozorn ění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování:

Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.
Chránit před horkem a přímým slunčním světlem.

· 7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky
· Technická opat ření: Žádné další údaje,viz bod 7.

· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:

28553-12-0 di-''isononyl'' phthalate
NPK Krátkodobá hodnota: 10 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 3 mg/m3

· Dodatečné exposi ční mezní hodnoty na nebezpe čí, která mohou nastat p ři zpracování:
Zatímco léčit tyto látky tvoří a uvolňují reakcí s atmosférickou vlhkostí:
Methanol (CAS 67-56-1)

· Další upozorn ění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prost ředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

(pokračování na straně 4)
 CZ 
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· Ochrana dýchacích orgán ů:
Při dobrém větrání prostoru není třeba.
Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.
Filtr AX

· Ochrana rukou: Není potřebné.
· Materiál rukavic Nedá se použít.
· Doba pr ůniku materiálem rukavic Nedá se použít.
· Ochrana o čí: Ochranné brýle
· Ochrana k ůže: Pracovní ochranné oblečení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Skupenství: Pastovité
Barva: Podle označení produktu

· Zápach (v ůně): Alkoholový
· Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
· Teplota (rozmezí teplot) varu: Nedá se použít.

· Bod vzplanutí: > 151 °C

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Hustota p ři 20 °C: 1,6 g/cm3

· Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Obsah ředidel:
VOC (EU) 0,1 g/l
VOC (EC)   0,01 %

· 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat:

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpe čných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Při správném uskladnění žádné.
Od přibližňe 150 °C vzniknow p ři oxydaci mala množstvi Formaldehydu.

 CZ 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických ú čincích
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé ú činky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Možné mírné podráždění
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozorn ění:

Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v
posledním platném znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na
základě nám předložených informací, žádné škody na zdraví.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další upozorn ění: Přípravek není biologicky odbouratelný.
· 12.3 Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporu čení:

Přípravek nesmí být vyhazován s domácím odpadem ani splachován do kanalizace, dokud nedojde k
jeho úplnému zatvrdnutí. Aby mohl být zlikvidován musí obal zůstat otevřený až do úplného dokončeni
chemické reakce - oxidace (tzn. do úplného vymizení zápachu). Následně je možné s přípravkem
nakládat jako s pevným odpadem.
Zatvrdlý přípravek je možno odstranit s domácím odpadem. Platné právní normy musí být
respektovány.

· Evropský katalog odpad ů

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

· Kontaminované obaly:
· Doporu čení:

Obaly mají být vyprázdněny bezezbytku (kapky a hrudky mají být odstraněny špachtlí) s ohledem na
následné opětné zužitkováni a valorizaci obalu a v souladu s platnými místními, resp. státními
nařízeními.

 CZ 

(pokračování na straně 6)
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ODDÍL 14: Informace pro p řepravu
· 14.1 Číslo OSN
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
· ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

· 14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· třída odpadá

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA odpadá

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí:
· Látka zne čišťující mo ře: Ne

· 14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro
uživatele Nedá se použít.

· 14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II
MARPOL73/78 a p ředpisu IBC Nedá se použít.

· UN "Model Regulation": - 

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech
· 15.1 Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy

týkající se látky nebo sm ěsi
1999/45/EC
(EC) No 1272/2008
REACH (EC) No 1907/2006

· Národní p ředpisy:
· Doplnující klasifikace podle Neb.lát.V dopln ěk II: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Upozorn ění na omezení práce: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· Jiná ustanovení, omezení a zákazy
· Látky vzbuzující mimo řádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57 Nedá se použít.
· 15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní v ěty
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

R10 Hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.

(pokračování na straně 7)
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· Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

· * Údaje byly oproti p ředešlé verzi zm ěněny   
 CZ 


