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Lepidlo na PVC fólie 
 

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 
1.1. Identifikátor výrobku 

Lepidlo na PVC fólie Z853-00/ Z854-00 
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Příslušná určená použití: 

  Kategorie výrobku [PC] 

    PC 0: Ostatní 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel (výrobce / dovozce / výhradní obchodní zástupce / následný uživatel / obchodník): 

Fenoplast Fügetechnik GmbH 

Zur Dornheck 21-23 

35764 Sinn-Fleisbach 

Germany 

Telefon: +49 (0) 2772 57587-0 

Telefax: +49 (0) 2772 57587-20  

Email: info@fenoplast.de  

Webové stránky: www.fenoplast.de 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologická tísňová linka Berlín, nonstop: Toxikologická tísňová linka Berlín +49 30 19240 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Látka je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Třídy a kategorie nebezpečnosti Údaje o nebezpečnosti  

Hořlavé tekutiny (Flam. Liq. 2) H225: Vysoce hořlavá kapalina i páry.  

Těžké poškození nebo podráždění očí (Eye 

Irrit. 2) 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.  

Toxicita pro specifické cílové orgány při 

jednorázové expozici (STOT SE 3) 

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.  

Dodatečné pokyny: 

Doslovné znění R-, H- a EUH-věty: viz oddíl 16. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

Výstražné symboly: 

 
GHS02 

Plamen 

 
GHS07 

Vykřičník 

Signální slovo: nebezpečí 

Složky určující nebezpečí pro uvádění na štítku: 

Metyletylketon 

Údaje o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečí 

H225 Vysoce hořlavá kapalina i páry. 
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Údaje o nebezpečnosti týkající se poškození zdraví 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
  

Dodatečné údaje o nebezpečnosti (EU) 

UEH066 Opětovný kontakt může vést k vysušení nebo popraskání kůže. 
  

Bezpečnostní pokyny týkající se prevence 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

P233 Nádobu s prostředkem skladujte důkladně uzavřenou.  
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P280  
  

Bezpečnostní pokyny týkající se reakce 

P303 + P361 + 

P353 

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte 

kůži vodou/osprchujte. 

P304 + P340  

P305 + P351 + 

P338 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P312  

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
  

Bezpečnostní pokyny týkající se skladování 

P403 + P233 Těsně uzavřenou nádobu skladujte na dobře větraném místě. 

2.3. Ostatní nebezpečí 
Možné škodlivé fyzikálně-chemické účinky: 

Při nedostatečném větrání a/nebo při neodborném používání může dojít k tvorbě výbušných nebo snadno vznětlivých 

směsí. Při hromadění těchto směsí v hlouběji umístěných nebo uzavřených prostorách hrozí zvýšení nebezpečí požáru 

a výbuchu. 

Jiné škodlivé účinky: 

Páry vznikající při zpracování mohou podráždit dýchací 

cesty, kůži a oči. 

Výsledky posouzení PBT a vPvB: 

PBT: Není použitelné / vPvB: Není použitelné. 

 

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách  
3.1. Látky 

Nebezpečné látky / Nebezpečné znečištění / Stabilizátory: 

Identifikátory výrobku Název látky 

Klasifikace podle 67/548/EWG 

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

Koncentrace 

Č. CAS: 78-93-3 

Č. EG: 201-159-0 
Metyletylketon 

STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 

50 - 100 % hm. 

 

Nebezpečí H225-H319-H336-EUH066 

F; R11 - Xi; R36 - R66 - R67 

Doslovné znění R-, H- a EUH-věty: viz oddíl 16. 
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1. Popis opatření týkajících se první pomoci 

Všeobecné údaje: 
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Odveďte postiženého z nebezpečné zóny. Vyměňte ušpiněné, promočené oblečení. 

Při nadýchání: 

Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte ho v teple a klidu. Při podráždění dýchacích cest vyhledejte 

lékaře. 
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Při styku s kůží: 

Při kontaktu s kůží ihned omyjte postižené místo velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže 

vyhledejte lékaře. 

Pří zasažení očí: 

Při kontaktu s očima dostatečně dlouho omývejte otevřené oči vodou, poté ihned vyhledejte očního lékaře. 

Při požití: 

V případě požití vypláchněte ústa dostatečným množstvím vody (pouze tehdy, pokud je osoba při vědomí) 

a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné 

Omámenost, závrať, bolesti hlavy, dýchací potíže 

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci nebo speciálního ošetření 

Symptomatické ošetření. 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1. Hasicí prostředky 

Vhodné hasicí prostředky: 

Oxid uhličitý (CO2), hasicí prášek, pěna odolná působení alkoholu, voda pouze u malých požárů. 

Nevhodné hasicí prostředky: 

Plný proud vody 

5.2. Zvláštní rizika spojená s látkou nebo směsí 

Nebezpečné hořlavé produkty: 

Oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý. 

5.3. Pokyny týkající se hašení požáru 

V případě požáru: Noste ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 

5.4. Dodatečné pokyny 

Pokud je to možné a bezpečné, odstraňte nepoškozené nádoby z nebezpečné zóny. Nevdechujte zplodiny 

požáru nebo výbuchu. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Personál neškolený pro nouzové případy 

Opatření na ochranu osob: 

Hrozí nebezpečí uklouznutí způsobené vytékajícím/rozlitým výrobkem. Používejte osobní ochranné 

prostředky. 

Ochranné prostředky: 

Používejte vhodnou dýchací ochranu. 

Nouzové postupy: 

Odstraňte všechny zápalné zdroje. Zajistěte dostatečné větrání. Odveďte osoby do bezpečí. 

6.1.2. Zásahové jednotky 

Osobní ochranné prostředky: 

Používejte vhodnou dýchací ochranu. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro omezení úniku: 

Písek, zemina, rašelina 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
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6.5. Dodatečné pokyny 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Ochranná opatření 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Po odebrání výrobku nádobu vždy těsně uzavřete. Vyvarujte se kontaktu s očima, vdechování výparů nebo 

mlhy/aerosolů, kontaktu s kůží. 

Opatření proti vzniku požáru: 

Chraňte před zážehovými zdroji. - Nekuřte. Učiňte opatření proti vzniku elektrostatických výbojů. Používejte 

prostory, zařízení, odsávače a spotřebiče apod. odolné výbuchu. Výpary mohou spolu se vzduchem vytvořit 

směsi schopné vybouchnout. 

Opatření k zabránění tvorby aerosolů a prachu: 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Pokyny ke společnému skladování: 

Hořlavé tekutiny neskladovat spolu s těmito látkami: Kyselina, oxidační prostředky 

Skladovací třída: 3 

Další údaje ke skladovacím podmínkám: 

Nádobu těsně uzavřete a skladujte ji na chladném, dobře větratelném místě. Prostředek uchovávejte na 

chladném, dobře větratelném místě pouze v originálním obalu. 

7.3. Specifické konečné použití 

Doporučení: 

Dbejte pokynů uvedených v návodu k použití. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice / Osobní ochranné prostředky 
8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1. Hraniční hodnoty na pracovišti 

Typ hraniční hodnoty  

(země původu) 

Název látky  Dlouhodobá hraniční hodnota na pracovišti 

 Krátkodobá hraniční hodnota na pracovišti 

 Momentální hodnota 

 Postup kontroly nebo pozorování 

 Poznámka 

IOELV (EU) Metyletylketon 

Č. CAS: 78-93-3 

 200 ppm (600 mg/m3) 

 300 ppm (900 mg/m3) 

TRGS 900 (DE)   200 ppm (600 mg/m3) 

 200 ppm (600 mg/m3) 
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8.1.2. Biologické hraniční hodnoty 

Typ hraniční 

hodnoty  

(země původu) 

Název látky   Parametry 

 Zkoumaný materiál 

 Okamžik odběru vzorku 

 Poznámka 

TRGS 903 (DE) Metyletylketon 

Č. CAS: 78-93-3 

5 mg/l  2-butanon 

 Moč 

 Konec expozice nebo konec směny 
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8.1.3. Hodnoty DNEL / PNEC 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

8.2. Omezení a kontrola expozice 

8.2.1. Vhodná technická ovládací zařízení 

Je nutné větrání (otevřenými okny a dveřmi). 

8.2.2. Osobní ochranné prostředky 

    
Ochrana očí a obličeje: 

Ochranné brýle s bočním štítem 

Ochrana rukou: 

Vhodný typ rukavic: NBR (nitrilový kaučuk), butylkaučuk DIN EN 420 

Ochrana dýchacích cest: 

Pokud nejsou možná nebo jsou nedostatečná technická odsávací a větrací opatření, musí být použita ochrana 

dýchacích cest. 

8.2.3. Omezení a kontrola expozice životního prostředí 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

8.3. Dodatečné pokyny 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled 

Skupenství: tekuté    Barva: transparentní 

Zápach: ostrý 

Základní údaje důležité pro bezpečnost 

  Při °C Metoda Poznámka 

Hodnota pH neurčeno    

Bod tání / bod tuhnutí     

Bod tuhnutí neurčeno    

Bod varu a rozmezí teplot     

Teplota rozkladu (°C) neurčeno    



cz / CZ 

Bod vzplanutí     

Rychlost odpařování neurčeno    

Teplota vznícení v °C 514 °C    

Horní/dolní meze vzplanutí nebo 

výbušnosti 

1,8 - 11,5 % obj.    

Tlak výparů     

Hustota výparů neurčeno    

Hustota 0,86 g/cm3    

Sypná hustota neurčeno    

Rozpustnost ve vodě (g/l) 290 g/l    

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda neurčeno    

Viskozita, dynamická neurčeno    

Viskozita, kinematická 22 mm2/s 20 °C   

9.2. Ostatní údaje 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

10.2. Chemická stabilita 

Směs je stabilní při dodržení doporučených skladovacích i teplotních podmínek a pokynů ohledně používání. 

10.3. Možnost nebezpečných chemických reakcí 

Pokud se směs používá k účelu, ke kterému je určena, a je správně skladována, nehrozí žádné nebezpečné 

reakce. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

10.5. Neslučitelné materiály 

Bouřlivá reakce s: kyselina, oxidační prostředky, alkálie (louhy) 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Č. CAS Název látky  

78-93-3 Metyletylketon LD50 oral: 2.740 mg/kg (krysa) 

LD50 dermal: 6.480 mg/kg (králík) 

Leptavý / dráždivý účinek na kůži: 

mírně dráždivý 

Poškození / podráždění očí: 

Způsobuje těžké podráždění očí. 

Zvýšení citlivosti dýchacích cest nebo kůže: 

Nezvyšuje citlivost. 
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Karcinogenita: 

Není známa karcinogenita u člověka. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Č. CAS Název látky  

78-93-3 Metyletylketon LC50: 3.220 mg/l 2 d 

EC50: 5.090 mg/l 4 d 

12.2. Persistence a rozložitelnost 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Akumulace / Hodnocení: 

Nepředpokládá se bioakumulace. 

12.4. Mobilita v půdě 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Je nutné dodržovat úřední předpisy týkající se spalování zvláštního odpadu. 

13.1.1. Likvidace produktu/obalu 

Odpadový klíč / označení odpadu podle EAK/AVV (Evropský katalog druhů odpadu / Seznam odpadů) 

Odpadový klíč Výrobek: 

14 06 03 * ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

* Likvidaci je nutno doložit důkazem. 

Odpadový klíč Obal: 

15 01 04 obaly z kovu 

15 01 01  

13.2. Dodatečné informace 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

Přeprava po souši 

(ADR/RID) 

Přeprava po 

vnitrozemských vodních 

cestách (ADN) 

Námořní přeprava 

(IMDG) 

Letecká přeprava (ICAO-

TI / IATA-DGR) 

14.1. Číslo UN 

1133 1133 1133 1133 

14.2. Přepravní název 

Lepidla Lepidla Lepidla Lepidla 

14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu 
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14.4. Obalová skupina 

II  II  

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Ne - - - 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Zvláštní předpisy: 

Omezené množství (LQ): 
LQ 2 

Č. nebezpečí (Kemlerův 

kód): 33 

Klasifikační kód: F 

Kód omezení pro tunely: 
D/E 

Poznámka: 

Zvláštní předpisy: 

Omezené množství (LQ): 

Klasifikační kód: 

- 

Poznámka: 

Zvláštní předpisy: 

Omezené množství (LQ): 
LQ 2 

Č. EmS: F-E; S-E 

Poznámka: 

Zvláštní předpisy: 

Omezené množství (LQ): 

Poznámka: 

 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se 

látky nebo směsi 

15.1.1. Předpisy EU 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

15.1.2. Národní předpisy 

  [DE] Národní předpisy 

Nařízení o bezpečnosti provozu (NařBezP) 

snadno vznětlivé 

Třída ohrožení vody (TOV) 

TOV: 

1 

Popis: 

mírně nebezpečné (TOV 1) 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

15.3. Dodatečné informace 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

 

ODDÍL 16: Další informace 
 

16.1. Pokyny ke změnám 
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Nejsou k dispozici žádné údaje 

16.2. Zkratky a akronymy 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

16.3. Důležité údaje k literatuře a prameny dat 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

16.4. Zařazení směsí a použitá metoda hodnocení podle nařízení (ES) č. 1207/2008 [CLP] 

Zařazení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Třídy nebezpečí a kategorie 

nebezpečí 

Pokyny ohledně nebezpečí  

Hořlavé kapaliny (Flam. Liq. 2) H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.  

Vážné poškození / podráždění očí 

(EYE Irrit. 2) 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.  

Toxicita pro specifické cílové orgány 

při jednorázové expozici (STOT SE 3) 

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.  

16.5. Znění R-, H- a EUH-vět (číslo a plné znění) 

Pokyny ohledně nebezpečí (R-věty) 

R11 Vysoce hořlavý. 

R36 Dráždí oči. 

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

 

Pokyny ohledně nebezpečí 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H319  

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
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Lepidlo na PVC fólie 
 

16.6. Pokyny pro školení 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

16.7. Dodatečné pokyny 

Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle nejlepšího vědomí našim znalostem v době tisku. 

Informace mají sloužit k bezpečnému zacházení s výrobkem popsaným v tomto bezpečnostním listu při jeho 

skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Uvedené údaje nejsou přenosné na jiné výrobky. Pokud se výrobek 

zředí, smísí nebo zpracuje spolu s jinými materiály nebo je podroben zpracování, neplatí údaje uvedené v tomto 

bezpečnostním listu pro takto zhotovený nový materiál, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


