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APEKO LEPIDLO NA TAPETY - TEKUTÉ 
 
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 
 

1.1 Obchodní název přípravku: Apeko lepidlo na tapety - tekuté 
 Číslo CAS:  nemá - přípravek 
 Číslo ES (EINECS): nemá 
 Další název látky: Lepidlo na tapety 
 
 
1.2 Použití látky nebo přípravku: 

 Funkce látky/přípravku: K lepení papírových tapet. 
 

1.3 Identifikace výrobce: 
 Jméno nebo obchodní jméno: KM PLUS spol. s r.o. 
 Místo podnikání nebo sídlo: Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika 
 Identifikační číslo:  25961101 
 Telefon:   469 315 984, 777 948 022 
 Informace k výrobkům:  469 315 984 nebo www.kmplus.cz 
 

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace: 
 Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro ČR (24 hod./den): 224 919 293, 224 
 

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 
 Chemický název: nemá - přípravek 
 Obsah v (%):  neuvádí se 
 Číslo CAS:    neuvádí se 
 Číslo ES:  neuvádí se 
 Písmenné označení nebezp. vlastností: nemá 

 R - věta:  nejsou 
 

  úplné znění R - vět viz. bod 16 

 

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI  LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona o chem. látkách a přípravcích: Není nebezpečná. 
 Popis rizik, které látka/přípravek představují pro člověka: Nejsou známy. 
 Popis rizik, které látka/přípravek představují pro životní prostředí: Nejsou známy. 
  
 Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky látky nebo přípravku: 

 Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky na zdraví člověka: Nejsou známy. 
 Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky na životní prostředí: Nejsou známy. 
 Symptomy související s použitím a možným nevhodným použitím látky/přípravku: Nejsou známy. 
 Další rizika: Nejsou známy. 
 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 

4.1 Všeobecné pokyny: Zamezit expozici. 
4.2 Při nadýchání: Postiženého dopravit na čerstvý vzduch, zajistit klid a dozor, nenechat ho chodit a prochladnout.. 
4.3 Při styku s kůží: Odstranit zasažený oděv a ihned omýt zasaženou pokožku teplou vodou s mýdlem. 
4.4 Při zasažení očí: Oči důkladně vypláchnout velkým množstvím čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc. 
4.5 Při požití: Ústa ihned vypláchnout pitnou vodou. Vypít větší množství chladné vody s 6 - 10 tabletami živočišného 
 uhlí. Nevyvolávat zvracení! 
4.6 Další údaje: 
 Nutnost okamžité lékařské pomoci: Ne. 
 Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná/doporučená/není nutná): Doporučená. 
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5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 
 

5.1 Vhodná hasiva: Není hořlavý. 
5.2 Nevhodná hasiva: Není hořlavý 
5.3 Zvláštní nebezpečí: Nejsou.  
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: neuvádí se. 
5.5 Další údaje: neuvádí se. 
 
 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 

6.1 Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Ochranný pracovní oděv, ochranné brýle nebo obličejový  
 štít, ochranné rukavice. 
6.2 Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit dalšímu úniku, ohraničit prostor. 
6.3 Doporučené metody čištění: Sebrat do uzavřených nádob a odvézt k likvidaci v autorizované spalovně. 
6.4 Další údaje: Viz body 8 a 13. 
 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO 
  PŘÍPRAVKU 
 

7.1 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení, pokyny pro technická opatření, preventivní opatření na 
 ochranu životního prostředí, specifické požadavky: Chránit se proti nadýchání, ušpinění pokožky  
 a zasažení očí. Při manipulaci dbát protipožárních opatření. Zajistit dobré odvětrávání v uzavřených prostorách. 
 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí není známo.  Specifické požadavky nebo pravidla vztahující  
 se k dané látce nejsou známy. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, množstevní limity pro skladování, vhodné materiály pro obaly látky: 
 Podmínky pro bezpečné skladování: Skladovat odděleně od potravin, mimo dosah zdrojů tepla a přímého ohně. 
 Chránit před slunečním zářením. Uchovávat mimo dosah dětí. Neskladujte v blízkosti oxidačních činidel. 
 Množstevní limity při bezpečném skladování: Nejsou známy. 
 Vhodné materiály pro obaly látky: Originální obaly (PE lahve, PE sudy, IBC kontejnery). 
7.3 Specifické použití: Není známo. 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 
 

8.1 Expoziční limity: Nejsou uvedeny. (viz. NV č. 178/2001 Sb., příloha č. 2) 
 
8.2 Omezování expozice - ochranná a preventivní opatření: Dodržovat stanovené pracovní postupy a pravidla 
 bezpečnosti a hygieny při práci. 
 Osobní ochranné prostředky: Ochranné pracovní oblečení a ochranné pracovní prostředky. 
 Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor, polomaska. 
 Ochrana očí: Těsně přiléhavé ochranné brýle. 
 Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice. 
 Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv, pokrývka hlavy. 
 
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH  A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Skupenství:    kapalné 
 Barva:    bílo - žlutá 
 Zápach (vůně):   nemá  
 Hodnota pH:   neutrální 
 Teplota (rozmezí teplot) tání ( oC): neuvádí se 
 Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC): neuvádí se 
 Bod vzplanutí ( oC):   neuvádí se 
 Hořlavost:    není hořlavý 
 Samozápalnost:   není samozápalný 
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 Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): není výbušný 
    dolní mez (% obj.):  
 Oxidační vlastnosti:  nemá 
 Tenze par (při oC):  netěká 
 Hustota (při oC):  neuvádí se 
 
 Rozpustnost (při oC): 
 - ve vodě:   dobře rozpustný 
 - v tucích:   neudává se  
  (včetně specifikace oleje): neudává se 
 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  neudává se 

 Viskozita:   neudává se  
 Hustota par:   netěká 
 Rychlost odpařování:  neudává se 
 Další údaje:    
 

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za běžných podmínek je stabilní.   
 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Kontakt s níže uvedenými látkami. 
 Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku: Silná oxidační činidla. 
 Nebezpečné rozkladné produkty: Za normálních podmínek žádné. 
 Další údaje: Neuvádí se. 
 
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Akutní toxicita 
 - LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):    > 2000 
 - LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):  neuvádí se 

 - LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): neuvádí se 
 - LD50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):  neuvádí se 
 

 Subchronická - chronická toxicita: neuvádí se 
 
 Senzibilizace:   neuvádí se 
 Karcinogenita:   neuvádí se 
 Mutagenita:  neuvádí se 
 Toxicita pro reprodukci:   neuvádí se 
 Specifické účinky na člověka:  neuvádí se 
 Další informace:    nejsou 
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Akutní toxicita 
 

 LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   neuvádí se 
 EC50,48 hod., dafnie (mg.l-1):   neuvádí se 
 IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):   neuvádí se 
 

 Mobilita látky nebo složek přípravku: neuvádí se 

 Perzistence a rozložitelnost:  neuvádí se 
 Bioakumulační potenciál:   neuvádí se 

 Toxicita pro ostatní prostředí:  neuvádí se 

 CHSK:     neuvádí se 

 BSK5:     neuvádí se 

 Další údaje:    nejsou 
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13. POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Informace pro bezpečné zacházení při odstraňování: Viz bod 7. 
 Způsoby odstraňování látky/přípravku: Ukládání na skládku odpadů, kategorie odpadu: O (ostatní). 
 Způsoby odstraňování znečištěných obalů: Recyklace, ukládání na skládku odpadů, spalování ve spalovně 
 odpadů. 
 
 Právní předpisy o odpadech: 
 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech. 
 Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů. 
 Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., katalog odpadů. 
 Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška MŽP 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. 
 Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR. 
 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Informace pro dopravu resp. přepravu látky/přípravku:  
 APEKO není dle předpisů ADR nebezpečnou látkou. 
 
 ADR/RID     Třída nebezpečnosti:  
 Číslo UN:    Pojmenování přepravovaných látek:  
 Obalová skupina:  
 Další údaje:  
 Námořní přeprava: 
 IMDG    Třída:  Číslo UN: 
 Látka znečišťující moře: 
 Pozn.: 
 
 Letecká přeprava: 
 ICAO/IATA    Třída:  Číslo UN: 
 Poznámky: 
 Další údaje: 
 
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
 

 Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být podle zákona 
 uvedeny na obalu: 
 Název: APEKO – lepidlo na tapety - tekuté 
 Číslo CAS: nemá 
 Číslo ES (EINECS): nemá 
 R - věty: nejsou 
 S - věty: nejsou 
 Výstražný symbol nebezpečnosti: Nemá 
 
 Specifická ustanovení na úrovni ES: Neuvádí se. 
 
 Právní předpisy obsahující specifická ustanovení, týkající se ochrany osob a životního prostředí: 
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 
 Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce 
 a chemickému přípravku. 
 Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
 přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování. 
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o balech. 
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16. DALŠÍ INFORMACE 
 

 Úplné znění R - vět: 
 Nejsou. 
 Úplné znění S - vět: 
 Nejsou. 
 

 Pokyny pro školení: Nejsou známy. 
 Doporučená omezení použití: Nejsou známa. 
 Zdroje nejdůležitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list výrobce. 
 Další informace: viz. bod 1.3, 1.4 

 
 

Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých předpisů, navazující vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný 
obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností, byly 
sestaveny dle poznatku našich dodavatelů, s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto 
nemusí být vyčerpávající a nemohou být považovány za  záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní 
aplikaci a nejsou jakostní specifikací výrobku. 
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