
Dátum revízie: 17. 2. 2016 Revízia: 13 Nahrádza dátum: 17. 4. 2015

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
STYCCOBOND F12

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu STYCCOBOND F12

Číslo produktu F1427

Interné identifikácia SBF12/13

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

Identifikované použitia Aerosol spray adhesive

Neodporúčané použitia None

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ F.Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road,
Cheddleton,
Leek,
Staffordshire. ST13 7RS
Tel:  01538 361633 Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays)
Fax:  01538 361622
E.mail:  mail@f-ball.co.uk

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo 01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia
Fyzikálna nebezpečnosť Aerosol 1 - H222, H229

Zdravotné riziká Eye Irrit. 2 - H319

Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Nezaradené.

Klasifikácia (67/548/EHS)
alebo (1999/45/ES)

F+; R12. Xi; R36

Ľudské zdravie Vo vysokých koncentráciách majú výpary a aerosóly narkotický účinok a môžu vyvolať bolesti
hlavy, únavu, závraty a nevoľnosť.

Fyzikálno-chemické Produkt je extrémne horľavý. Nadmerný tlak spôsobený zahriatím uzavretých nádob môže
viesť k ich explózii.

2.2. Prvky označovania
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Piktogram

      

Signálne slovo nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných
zdrojov horenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Doplnkové bezpečnostné
upozornenia

P264 Po manipulácii starostlivo umyte kontaminovanú pokožku.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

ACETONE 10-30%

Číslo CAS: 67-64-1 Číslo ES: 200-662-2

Klasifikácia
Flam. Liq. 2 - H225
STOT SE 3 - H336
Eye Irrit. 2 - H319

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
F;R11 Xi;R36 R66 R67

HEXANE-norm <1%

Číslo CAS: 110-54-3 Číslo ES: 203-777-6

Klasifikácia
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361f
Asp. Tox. 1 - H304
STOT SE 3 - H336
STOT RE 2 - H373
Aquatic Chronic 2 - H411

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
F;R11 Repr. Cat. 3;R62 Xn;R48/20,R65 Xi;R38 R67
N;R51/53

Kompletný text pre všetky R-vety a výstražné upozornenia je uvedený v časti 16

Komentáre o zložení Solution of elastomers and resins in organic solvent in a pressurised aerosol canister

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné informácie Postihnutého okamžite vyveďte na čerstvý vzduch.
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Inhalácia Postihnutého okamžite vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte postihnutú osobu v teple a pokoji.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie Dôkladne vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vniknutie do pľúc po požití alebo
zvracaní môže spôsobiť chemický zápal pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou Pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku
pomoc.

Kontakt s očami Okamžite opláchnite množstvom vody. Odstráňte kontaktné šošovky a naširoko roztvorte
očné viečka. Pokračujte v oplachovaní najmenej 15 minút. Privolajte lekársku pomoc, ak
podráždenie pretrváva aj po umytí. Ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov lekárskemu
personálu.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Všeobecné informácie Vážnosť popísaných príznakov sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie a dĺžky expozície.

Inhalácia Kašeľ, tlak na prsiach, pocit tlaku na hrudníku. Výpary môžu spôsobiť bolesti hlavy, únavu,
závrat a nevoľnosť.

Požitie Môže spôsobiť nevoľnosť po požití.

Kontakt s pokožkou Predĺžený kontakt s pokožkou môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.

Kontakt s očami Dráždi oči. Symptómy po nadmernej expozícii môžu zahŕňať nasledujúce: Začervenanie.
Bolesť. Nadmerné slzenie z očí.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára Postupujte podľa príznakov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Hasiť alkoholu-odolnou penou, oxidom uhličitým, alebo suchým práškom. Ochlaďte
aerosólové nádoby vystavené tepelnému vplyvu vodným obstrekom a odstráňte ich, ak to nie
je spojené s rizikom.

Nevhodné hasiace prostriedky Nepoužívajte vodu, ak sa tomu dá vyhnúť.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické nebezpečenstvo V dôsledku nadmerného nárastu tlaku môžu nádoby pri zahrievaní explodovať, alebo
roztrhnúť sa. Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pri zemi a na značnú vzdialenosť k
zdroju vznietenia a znova vzplanúť. Produkt je extrémne horľavý.

Nebezpečné produkty
spaľovania

Oxidy uhlíka. Oxidy dusíka.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné opatrenia pri hasení
požiaru

Nádoby v blízkosti požiaru je potrebné odstrániť alebo chladiť vodou. Buďte si vedomí rizika
výbuchu.

Zvláštne ochranné prostriedky
pre hasičov

Používajte pretlakový dýchací prístroj (SCBA) a vhodný ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Opatrenia na ochranu osôb Evacuate non-essential personnel from the spill area. Zákaz fajčenia, iskier, plameňov, alebo
iných zdrojov zapálenia v blízkosti úniku. Uistite sa, že počas odstraňovania únikov v
uzavretých priestoroch sa nosí vhodná ochrana dýchacích ciest.

3/11



Dátum revízie: 17. 2. 2016 Revízia: 13 Nahrádza dátum: 17. 4. 2015

STYCCOBOND F12

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie

Zabráňte únikom, alebo rozliatym kvapalinám vniknúť do odtokov, kanalizácie, alebo vodných
tokov. Zadržte únik pieskom, hlinou, alebo iným vhodným nehorľavým materiálom.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Metódy čistenia Odstráňte všetky možné zdroje vznietenia. Zákaz fajčenia, iskier, plameňov, alebo iných
zdrojov zapálenia v blízkosti úniku. Zaistite dostatočné vetranie. Zachyťte a absorbujte
uniknutý materiál pieskom, hlinou, alebo iným nehorľavým materiálom. Zabráňte únikom,
alebo rozliatym kvapalinám vniknúť do odtokov, kanalizácie, alebo vodných tokov. Zozbierajte
a uložte do vhodnej nádoby na likvidáciu odpadu. Ohľadom likvidácie odpadu, viď bod 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Pre osobnú ochranu, viď oddiel 8. Pre doplňujúce informácie o zdravatných rizikách pozri
časť 11. K likvidácii odpadu pozri bod 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia pre
používanie

Prečítajte si a dodržujte odporúčania výrobcu. Počas používania produktu nejedzte, nepite
ani nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa. Vyvarujte sa
vdychovaniu výparov/sprejov a kontaktu s pokožkou a očami. Zaistite dostatočné vetranie.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Bezpečnostné opatrenia pre
skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa. Nádoba je pod tlakom. Chrániť
pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Skladujte na chladnom a dobre vetranom
mieste. Uchovávajte oddelene od oxidačných materiálov, vysokej teploty a plameňov.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Špecifické koncové použitie
(použitia)

Identifikované použitia pre tento výrobok sú podrobne uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity na pracovisku
ACETONE

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer):  500 ppm  1210 mg/m³

Komentáre o prísadách WEL = Workplace Exposure Limits

ACETONE (CAS: 67-64-1)

DNEL Priemysel - Dermálne; Krátkodobé systémové účinky: 186 mg/m³
Priemysel - Inhalačne; Dlhodobé systémové účinky: 1210 mg/m³
Priemysel - Inhalačne; Krátkodobé miestne účinky: 2420 mg/m³
Spotrebiteľ - Dermálne; Dlhodobé systémové účinky: 62 mg/kg t.h./deň
Spotrebiteľ - Inhalačne; Dlhodobé systémové účinky: 200 mg/m³
Spotrebiteľ - Orálne; Dlhodobé systémové účinky: 62 mg/m³

PNEC - Sladká voda;  10.6 mg/l
- Morská voda;  1.06 mg/l
- Sediment (sladkovodný);  30.4 mg/kg
- Sediment (morský);  3.04 mg/kg
- Pôda;  29.5 mg/kg
- ČOV;  100 mg/l
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8.2. Kontroly expozície

Vhodné prostriedky technickej
kontroly

Zaistite primeranú celkovú a miestnu odsávaciu ventiláciu. Dodržujte všetky limity expozície
na pracovisku pre daný výrobok, alebo prísady.

Osobné ochranné prostriedky Always check applicability with your supplier of protective equipment.

Prostriedky na ochranu očí /
tváre

Ochrana očí, spĺňajúca schválené normy, by mala byť používané, ak posúdenie rizika
ukazuje, že je možný očný kontakt. Mala by sa používať nasledujúca ochrana: Okuliare na
ochranu pred postriekaním chemikáliami.

Prostriedky na ochranu rúk Pri dlhšom používaní sa odporúčajú rukavice. Najvhodnejšie rukavice treba voliť po
konzultácii s dodávateľom/výrobcom rukavíc, ktorí môžu poskytnúť informácie o dobe
odolnosti materiálov rukavíc.

Hygienické opatrenia Zabezpečte zariadenie na výplach očí a bezpečnostnú sprchu. Ak sa koža znečistí, okamžite
ju umyte mydlom a vodou. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Prostriedky na ochranu
dýchacieho traktu

Ak je vetranie nedostatočné, treba použiť vhodné prostriedky ochrany dýchacieho traktu.

Kontroly environmentálnej
expozície

Keď sa nádoba nepoužíva, uchovávajte ju tesne uzavretú.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad Aerosol container containing a mixture of active ingredients, solvents and propellants.

F_arba Bezfarebná až svetložltá.

Zápach Organické rozpúšťadlá.

Prahová hodnota zápachu Nie sú určené.

pH Neaplikovateľné.

Bod topenia Neaplikovateľné.

Počiatočná teplota a
rozmedzie varu

Nie sú určené.

Bod vzplanutia <-40°C

Rýchlosť odparovania Nie sú určené.

Faktor odparovania Nie sú určené.

Horľavosť (tuhá látka, plyn) Nie sú určené.

Horná / dolná hranica
horľavosti alebo výbušnosti

: 1.8

Iná horľavost Nie sú určené.

Tlak pár Nie sú určené.

Hustota pár Nie sú určené.

Relatívna hustota Nie sú určené.

Objemová hmotnosť Nie sú určené.

Rozpustnosť (i) Nerozpustná vo vode.

Rozdeľovací koeficient Nie sú určené.

5/11



Dátum revízie: 17. 2. 2016 Revízia: 13 Nahrádza dátum: 17. 4. 2015

STYCCOBOND F12

Teplota samovznietenia 410 - 580°C

Teplota rozkladu Nie sú určené.

Viskozita Nie sú určené.

Výbušné vlastnosti Nie sú určené.

Výbušné pod vplyvom
plameňa

Nepovažuje sa za výbušnú.

Oxidačné vlastnosti Nie sú určené.

Komentáre Poskytnuté informácie sa vzťahujú na produkt v podobe pripravenej na použitie.

9.2. Iné informácie

Iné informácie Žiadne.

Index lomu Nie sú určené.

Veľkosť častíc Neaplikovateľné.

Molekulová hmotnosť Nie sú určené.

Prchavosť Prchavá.

Koncentrácia nasýtenia Neaplikovateľné.

Kritická teplota Nie sú určené.

Prchavé organické zlúčeniny Nie sú určené.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nie sú známe žiadne nebezpečenstvá reaktivity, súvisiace s týmto produktom.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilný pri normálnej teplote okolitého prostredia a pri odporúčanom použití.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných
reakcií

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Nepolymerizuje.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Vyvarujte sa tepla, plameňov a iných zdrojov vznietenia. Vyvarujte sa vystaveniu vysokým
teplotám, alebo priamemu slnečnému svetlu.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné
sa vyhnúť

Silné okysličovacie činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Oxidy uhlíka.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Toxikologické účinky Žiadna informácia nie je k dispozícii.

Akútna toxicita - pri požití
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Poznámky (LD₅₀ pri požití) Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Akútna toxicita - pri vstrebávaní cez kožu
Poznámky (LD₅₀ pri
vstrebávaní cez kožu)

Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Akútna toxicita - pri vdychovaní
Poznámky (LC₅₀ pri
vdychovaní)

Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Poleptanie / podráždenie kože
Skin corrosion/irritation Nie sú určené.

Údaje o zvieratách Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Test modelu ľudskej kože Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Extrémne pH Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Vážne poškodenie / podráždenie očí
Vážne poškodenie /
podráždenie očí

Predpokladá sa dráždenie očí.

Senzibilizácia dýchacích ciest
Senzibilizácia dýchacích ciest Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Senzibilizácia kože
Senzibilizácie kože Nie sú určené.

Mutagenita zárodočných buniek
Génová toxicita - in vitro Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Génová toxicita - in vivo Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Karcinogenita
Karcinogenita Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

IARC karcinogenita Nie je na zozname.

Reprodukčná toxicita
Toxicita pre reprodukciu -
plodnosť

Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia
STOT - jednorazová expozícia Nie je klasifikovaný ako toxický pre špecifický cieľový orgán po jednorázovej expozícii.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia
STOT - opakovaná expozícia Nie je klasifikovaný ako toxický pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii.

Aspiračná nebezpečnosť
Nebezpečnosť pri vdýchnutí Nie je relevantné.

Všeobecné informácie The product contains small amounts of organic solvents. Rozsiahle používanie výrobku v
oblastiach s nedostatočným vetraním môže viesť k hromadeniu nebezpečných koncentrácií
výparov.

Pri vdýchnutí Výpary môžu dráždiť hrdlo / respiračný trakt. Symptómy po nadmernej expozícii môžu
zahŕňať nasledujúce: Bolesť hlavy. Závrat. Ospalosť.
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Po požití Môže spôsobiť nevoľnosť po požití. Pneumónia môže byť výsledok, ak sa vyzvracaný materiál
obsahujúci rozpúšťadlá dostane do pľúc.

Kontakt s pokožkou K podráždeniu pokožky by nemalo dôjsť pri odporúčanom použití. Dlhodobý a častý kontakt
môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.

Kontakt s očami Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Cesta vstupu Kontakt s pokožkou a / alebo s očami

Llekárske príznaky Plyn, alebo výpary vo vysokých koncentráciách môžu dráždiť dýchací trakt. Symptómy po
nadmernej expozícii môžu zahŕňať nasledujúce: Bolesť hlavy. Únava. Nevoľnosť, zvracanie.

Zdravotné dôvody Chronické respiračné a obštrukčné ochorenie dýchacích ciest. Kožné poruchy a alergie.
Preexistujúce problémy s očami.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses.

12.1. Toxicita

Toxicita Not measured. Do not allow to enter waterways or drains

Akútna toxicita - ryby Not determined

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

Nie sú určené.

Akútna toxicita - vodné rastliny Nie sú určené.

Akútna toxicita -
mikroorganizmy

Nie sú určené.

Akútna toxicita - suchozemské
živočíchy

Nie sú určené.

Chronická toxicita - ryby v
rannom štádiu života

Nie sú určené.

Krátkodobá toxicita - štádium
embrya a váčikového plôdiku

Nie sú určené.

Chronická toxicita - vodné
bezstavovce

Nie sú určené.

Ekologické informácie o zložkách

ACETONE

Akútna toxicita - ryby LC₅₀, 96 hodiny/hodín: 5540 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)
LC₅₀, 96 hodiny/hodín: 8300 mg/l, Lepomis macrochirus
LC₅₀, 96 hodiny/hodín: >100 mg/l, Ryby

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

EC₅₀, 48 hodiny/hodín: 8800 mg/l, Daphnia magna

Akútna toxicita - vodné
rastliny

NOEC, 96 hodiny/hodín: 430 mg/l, Sladkovodné riasy
IC₅₀, 72 hodiny/hodín: >100 mg/l, Algae

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Stálosť a odbúrateľnosť Neexistujú žiadne údaje o odbúrateľnosti tohto produktu.
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Fototransformácia Nie sú určené.

Stabilita (hydrolýza) Nie sú určené.

Bioodbúrateľnosť Nie je ľahko bioodbúrateľné.

Biologická spotreba kyslíka Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Chemická spotreba kyslíka Žiadne špecifické údaje zo skúšok nie sú k dispozícii.

Ekologické informácie o zložkách

ACETONE

Stálosť a odbúrateľnosť Produkt je ľahko biologicky odbúrateľný.

Bioodbúrateľnosť - Odbúravanie 91%:  28 dni/dní

Biologická spotreba kyslíka 1.9 g O₂/g látky

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bioakumlácii.

Rozdeľovací koeficient Nie sú určené.

Ekologické informácie o zložkách

ACETONE

Bioakumulačný potenciál BCF: < 10,

12.4. Mobilita v pôde

Pohyblivosť Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa ľahko vyparujú zo všetkých
povrchov.

Adsorpčný / desorpčný
koeficient

Nie sú určené.

Henryho konštanta Nie sú určené.

Povrchové napätie Nie sú určené.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT a
vPvB

Táto látka nie je klasifikovaná ako PBT, alebo vPvB podľa aktuálnych EÚ kritérií.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky Žiadne známe.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Všeobecné informácie Obal musí byť prázdny (bez kvapkania v prípade obrátenia). Neprepichujte alebo nespaľujte,
ani keď je prázdny. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Zneškodnite odpad na
licencovanom mieste zneškodňovania odpadu v súlade s požiadavkami miestneho úradu pre
zneškodňovanie odpadov.

Metódy likvidácie Nádoby musia byť dôkladne vyprázdnené pred zneškodnením z dôvodu nebezpečenstva
výbuchu. Prázdne obaly nesmú byť prerážané, alebo spaľované kvôli riziku výbuchu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
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14.1. Číslo OSN

UN číslo (ADR/RID) 1950

UN číslo (IMDG) 1950

UN číslo (ICAO) 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADR/RID)

AEROSOLS

Vlastné dopravné
pomenovanie  (IMDG)

AEROSOLS

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ICAO)

AEROSOLS

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADN)

AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID trieda 2.1

ADR/RID bezpečnostná
značka

2.1

IMDG trieda 2.1

ICAO trieda/divízia 2.1

Dopravné značky

14.4. Obalová skupina

Neaplikovateľné.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látka ohrozujúca životné prostredie/znečisťujúca more
Nie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

EmS F-D, S-U

Kód obmedzujúci tunel (D)

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

ODDIEL 15: Regulačné informácie

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

Národné predpisy The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
Nie je známe zaradenie na žiaden zoznam.

Poučenie Workplace Exposure Limits EH40.
Karty bezpečnostných údajov pre látky a prípravky.
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Autorizácie (Hlava VII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne zvláštne povolenia pre tento výrobok nie sú známe.

Obmedzenia (Hlava VIII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne špecifické obmedzenie použitia pre tento výrobok nie sú známe.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Všeobecné informácie F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

Dôležité odkazy na literatúru a
zdroje údajov

Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure
Limits.

Revízne komentáre Section 9: update. Section 11 update. Section 12 update.

Dátum revízie 17. 2. 2016

Revízia 13

Nahrádza dátum 17. 4. 2015

Stav KBÚ Schválené.

R-vety v plnom znení R11 Vel’mi horl’avý.
R12 Mimoriadne horl’avý.
R36 Dráždi oči.
R38 Dráždi pokožku.
R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou
vdýchnutím.
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
R62 Možné riziko poškodenia plodnosti.
R65 Škodlivý , po požití môže spôsobit’ poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67 Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.

Výstražné upozornenia v
plnom znení

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H361f Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov  pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Táto informácia sa vzťahuje len na tento konkrétny materiál a nemusí platiť, ak sa tento materiál používa v kombinácii s inými
materiálmi alebo procesmi. Táto informácia je podľa najlepších znalostí a presvedčenia spoločnosti presná a spoľahlivá k
uvedenému dátumu. Avšak, neposkytuje sa žiadna garancia, alebo záruka o jej presnosti, spoľahlivosti a úplnosti. Je
zodpovednosťou užívateľa overiť si primeranost týchto informácií pre jeho vlastnú potrebu.

11/11


	ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
	1.1. Identifikátor produktu
	1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
	1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
	1.4. Núdzové telefónne číslo

	ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
	2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
	2.2. Prvky označovania
	2.3. Iná nebezpečnosť

	ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
	3.2. Zmesi

	ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
	4.1. Opis opatrení prvej pomoci
	4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
	4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

	ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
	5.1. Hasiace prostriedky
	5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
	5.3. Rady pre požiarnikov

	ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
	6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
	6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
	6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
	6.4. Odkaz na iné oddiely

	ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
	7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
	7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
	7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

	ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
	8.1. Kontrolné parametre
	8.2. Kontroly expozície

	ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
	9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
	9.2. Iné informácie

	ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
	10.1. Reaktivita
	10.2. Chemická stabilita
	10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
	10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
	10.5. Nekompatibilné materiály
	10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

	ODDIEL 11: Toxikologické informácie
	11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

	ODDIEL 12: Ekologické informácie
	12.1. Toxicita
	12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
	12.3. Bioakumulačný potenciál
	12.4. Mobilita v pôde
	12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
	12.6. Iné nepriaznivé účinky

	ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
	13.1. Metódy spracovania odpadu

	ODDIEL 14: Informácie o doprave
	14.1. Číslo OSN
	14.2. Správne expedičné označenie OSN
	14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
	14.4. Obalová skupina
	14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
	14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
	14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

	ODDIEL 15: Regulačné informácie
	15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
	15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

	ODDIEL 16: Iné informácie

