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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik 

1.1.   Identifikátor výrobky     LC 102 A 

Látka / směs:       Kyselý vodný roztok 

Číslo 

1.2.  Příslušná určená použití směsi 

Příslušná určená použití látky/směsi 

Nedoporučená použití směsi 

1.3.   Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dovozce 

 Jméno nebo obchodní jméno   LEPIDLA-CENTRUM CZ, s.r.o. 

 Místo podnikání nebo sídlo   Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice 

       Česká republika 

 Telefon      +420 603542400 

 Fax      +420 389600740 

Výrobce 

       vyrobeno v EU 

 

 Telefon      +33 (0) 5.57.26.15.15 

1.4.   Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR 

Klinika nemocí z povolání, Toxikologicé informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí 

neuvedeno 

                 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1  R-věty 

  R 36/37/38 (Xi)  Dráždí oči, dýchací cesty a kůži.  

 Primární cesta expozice 

  Zasažení očí a kůže. Nadýchání par. 

 Příznaky v souvislosti s použitím 

- nadýchání: kašel, bolest v krku, dýchavičnost 

- zasažení kůže: zarudnutí 

- zasažení očí: zarudnutí, bolest 

- požití: bolest břicha, nevolnost  
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ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 

3.2.  Směsi  

 Chemická charakteristika  

 Směs níže uvedených látek a příměsí 

 Tento výrobek se považuje za nebezpečný. 

Název látky   Obsah  č. CAS  č. EC          č. rejstříku     REACH        

Exo-1,7,7-triméthylbicycol [2.2.1] 10    20 % 7534-94-3 231-403-1          -----------------       ----------    Xi; R36/37/38 

hept-2-yl méthacrylate                     Není def. (GHB) 

 Trimethylenediamine  0,1   1 %  109-76-2  203-702-7 ------------         ----------    R10 

                       T; R24 

                        Xn; R22 

                       C; R35 

                       --------------- 

                      Není def. (GHB) 

Méthacrylate de benzyle  40    60 % 2495-37-6 219-674-4 ------------        -----------    Xi; R36/37/38 

              

                       ---------------- 

                       Není def. (GHB) 

 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1.  Popis první pomoci 

 Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 

Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou, a 

dbejte na průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo 

k vdechnutí zvratků. 

 Při vdechnutí 

 Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. Postiženého udržujte v klidu. Nadýchání par může vést k dýchacím potížím. 

Vyhledejte lékařskou pomoc.  

 Při styku s kůží 

 Ruce si umyjte vodou a mýdlem. V případě, že podráždění stále trvá, vyhledejte lékařskou pomoc.  

 Při zasažení očí 

 Vypláchněte velkým množstvím vody. V případě, že bolesti, mrkání, slzení a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte lékařskou 

pomoc.  

 Při požití 

 Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobu nebo 

etiketu.  

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

 Vhodná hasiva 

 pudr, voda, oxid uhličitý, pěna 

 Nevhodná hasiva 

 voda – prudký proud 
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5.2. Protipožární ochrana 

 Používejte vhodné ochranné prostředky 

5.3.  Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče 

 Používejte samostatně pracující dýchací přístroj.  

5.4. Prevence 

 Nevdechujte plyny/dýmy/páry 

5.5 Zvláštní postupy 

 Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.  

5.6.  Okolní oheň 

 Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik. 
   

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1.  Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

 Používejte rukavice. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

 Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. 

6.3.  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

 Rozlitý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů, např. jíl, křemelina. Rozlitý přípravek 

odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu, který jej zachytí. Opláchněte velkým množstvím vody. Na 

odpad používejte vhodné nádoby.  

 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1.  Opatření pro bezpečné zacházení 

 Zacházejte v souladu se správnými výrobními hygienickými a bezpečnostními postupy. Zajistěte okamžité odstranění 

přípravku z očí, pokožky a oděvu. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem 

ruce a ostatní nechráněná místa.  

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

 Uchovejte při teplotě nepřesahující 20°C. Skladujte na suchém a chladném místě. Zajistěte místní odtah nebo celkové 

odvětrání místnosti, aby koncentrace prachu a/nebo par byla co nejnižší. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte 

těsně uzavřenou. 

 Opatření při zacházení a skladování 

 Nevdechujte páry.  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Ochrana očí a obličeje 
 Ochranné brýle nebo bezpečnostní skla. (EN166) 

 Ochrana kůže 

 Rukavice. (EN374) 

 Ochrana dýchacích cest 

 Nevyžaduje se. 
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Požití 

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.  

Průmyslová hygiena 

Obvykl se vyžaduje jak místní odtah, tak i celkové odvětrávání místnosti.  

 

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. 

 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 

skupenství     viskózní kapalina při 20°C 

barva      modrá 

zápach      charakteristický 

bod vzplanutí     88 °C 

hustota       0,96 

viskozita při 20°C [mPa.s]   19 000  

 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1.  Reaktivita 

 Žádná za normálních podmínek. 

10.3.  Možnost nebezpečných reakcí 

 Při normálních podmínkách je směs stabilní.  

 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

 Akutní toxicita komponent směsi 

 neuvedeno 

 

  

11.1.  Informace o toxikologických účincích 

  
nadýchání: ********* 

kožní:  ********* 

oční:  ********* 

požití:   ********* 

chronická toxicita: údaje nejsou k dispozici 

 

 

ODDÍL 12: Ekologická informace 

12.1. Údaje o ekologických účincích 

 Údaje nejsou k dispozici 
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Zabraňte úniku do životního prostředí 

 

 Bioakumulační potenciál: 

 *************** 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Obecné 

 Tento materiál a jeho obal odložte na svěrném místě určeném pro nebezpečný a zvláštní odpad. Zlikvidujte bezpečným 

způsobem v souladu místními/národními směrnicemi. 

13.2. Množství průmyslového odpadu 

 *********** 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1.  Obecné informace 

 Bez zařazení 

ADR/RID 

Není kontrolován 

Kód IMO-IMDG 

******** 

ICAO/IATA 

******** 

V případě rozlití a/nebo úniku 

Odstraňte i malá množství rozlitého nebo vyteklého přípravku, aniž byste se vystavovali zbytečnému riziku, je-li  

to možné. 

 

 

         ODDÍL 15: Informace o předpisech (pokračování) 

15.1. Symbol/Symboly 

   Xi: Dráždivý 

15.2. R věta/R věty 

 R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

15.3. S věta/S věty 

 S 24   Zamezte styku s kůží 

 S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte  

lékařskou pomoc 

 

ODDÍL 16: Další informace 

16.1. Text R-vět v § 3 

 R 10   Hořlavý 

 R 22   Zdraví škodlivý při požití 
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R 24   Toxický při styku s kůží 

 R 35   Způsobuje těžké poleptání 

 R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 

16.2.  Další informace 

 Odborné použití 

 

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
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