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

- Obchodní ozna čení: Fast 2K Komp.A

- Číslo artiklu: R095053-00

- 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

- 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu

- Identifikace výrobce/dovozce:

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Zweibrücker Straße 200
D-66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0)6331/56-2000
www.koe-chemie.de

- Obor poskytující informace:
Abteilung: C-U Qualitäts- und Umweltmanagementcenter
(department: C-U Quality- and Environmentalmanagementcenter)
Tel.: +49 (0)6331/56-2553;  Fax.: +49 (0)6331/56-1091
e-Mail: Productsafety@Koe-Chemie.de

- 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
In case of poisoning:
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)

In case of transport accidents:
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)

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.

- 2.2 Prvky ozna čení
- Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008 odpadá
- Výstražné symboly nebezpe čnosti odpadá
- Signální slovo odpadá
- Standardní v ěty o nebezpe čnosti odpadá
- Další údaje:
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

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

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
- 3.2 Chemická charakteristika: Sm ěsi
- Popis: Mixture of several substances

- Obsažené nebezpe čné látky: odpadá
- SVHC Doesn't contain SVHC-substances

(pokračování na straně 2)
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- Dodatečná upozorn ění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
- 4.1 Popis první pomoci
- Při nadýchání:  Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
- Při styku s k ůží:
Zasažené části pokožky očistit vatou nebo buničinou a nakonec omýt vodou a jemným čistícím
prostředkem.

- Při zasažení o čí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
- Při požití: Ihned zavolat lékaře.
- 4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky
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
- Doporu čené hasící prost ředky:
Rozestřikovaný vodní paprsek
Alkohol obsahující pěna
Hasící prášek
CO2

- Z bezpečnostních d ůvodů nevhodné hasící prost ředky: Plný proud vody
- 5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pro hasi če
- Zvláštní ochranná výstroj: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku
- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy
Starat se o dostatečné větrání.

- 6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí:
Nesmí proniknout do kanalizace,vrchních vod,spodních vod.

- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění: Nabrat mechanicky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
- 7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení Používat jen v dobře větraných prostorách.
- 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
- Skladování:
- Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Určitě zajistit proniknutí do podlahy.
- Upozorn ění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin.
- Další údaje k podmínkám skladování:
Chránit před mrazem.

(pokračování na straně 3)
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Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
Chránit před horkem a přímým slunčním světlem.
Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě.
Skladovat v suchu.

- Skladovací t řída (according german VCI-concept): 10
- 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.

- 8.2 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.

- Ochrana dýchacího ústrojí: není nutné
- Ochrana rukou: Jsou doporučeny ochranné rukavice, pokud by došlo k možného přímého kontaktu.
- Materiál rukavic Nitrile rubber, NBR (0,12 mm)
- Doba pr ůniku materiálem rukavic Hodnota permeability: úroveň ≤ 10 min.
- Ochrana o čí: Pokud může dojít k přímému kontaktu, doporučuje se použít ochranné brýle.

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

Forma: viskozní
Barva: Šedá

- Zápach: charakteristický

- Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.

- Bod vzplanutí: > 93 °C

- Zápalná teplota: není určeno

- Hranice exploze:
Dolní mez: není určeno
horní: není určeno

- Tlak par: Není určeno.

- Hustota p ři 20 °C: 1,04 g/cm3

- Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vod ě: Nerozpustná.

- Obsah ředidel:
VOC (EU):   0,00 %
VOC (CH):   0,00 %

- 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

 CZ 

(pokračování na straně 4)



strana 4/6

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 28.07.2016 Revize: 28.07.2016Číslo verze 1

Obchodní ozna čení: Fast 2K Komp.A

(pokračování strany 3)

43.0

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 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
Reakce s kyselinami.
Reakce s oxidačními činidly.

- 10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslu čitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
v případě požáru možný vznik následující látky/následujících látek
HCl

ODDÍL 11: Toxikologické informace
- 11.1 Informace o toxikologických ú čincích
- Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Primární dráždivé ú činky:
- Žíravost/dráždivost pro k ůži
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt muze vyvolat podrázdení pokozky.

- Vážné poškození o čí / podrážd ění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Senzibilita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zárode čných bu ňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová  expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná e xpozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

- Nebezpečnost p ři vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

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.
- 12.3 Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- Další ekologické údaje:
- Všeobecná upozorn ění: Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
- 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.

 CZ 
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování
- 13.1 Metody nakládání s odpady
- Doporu čení: odklizení odpadu podle úředních předpisu
- EWC-Code(s):
Nelikvidujte pomocí půdy, vody nebo kanalizace, nýbrž jako průmyslový odpad. Tato EU kódová čísla
odpadu jsou doporučením pro odpady, které vznikají při používání lepidel a těsnících materiálů.
Jsou-li v bodě 3 tohoto bezpečnostního listu uvedena organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky, je nutno odpad z nich vzniklý zařadit jako nebezpečný (*).

Odpady, které vznikají při používání:
080409* odpady z lepidel a těsnící hmoty, které obsahují organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
080410 odpady z lepidel a těsnící hmoty s výjimkou těch, které spadají pod 080409

Odpady, které vznikají při čištění:
08 04 11* kaly s obsahem lepidla a těsnící hmoty, které obsahují organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
08 04 12 kaly s obsahem lepidla a těsnící hmoty, s výjimkou těch, které spadají pod 080411

Znečištěné odpady z obalů:
15 01 10* obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami
znečištěny.

Čisté odpady z obalů:
15 01 01  obaly z papíru a kartónu
15 01 02  obaly z plastu
15 01 04  obaly z kovu

- Kontaminované obaly:
- Doporu čení: Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu
- 14.1 UN číslo
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá

- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p řepravu
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá

- 14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
- třída odpadá

- 14.4 Obalová skupina
- ADR,RID,ADN, 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
úmluvy MARPOL a p ředpisu IBC Nedá se použít.

(pokračování na straně 6)
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- UN "Model Regulation": odpadá

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech
- 15.1 Předpisy týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy
týkající se látky nebo sm ěsi

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpečné látky jmenovit ě uvedené - P ŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
- 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.
----------------------------------------------------------------------
určeno jen pro použití v prumyslu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provisional Material Safety Data Sheet !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. 

- Obor, vydávající bezpe čnostní list:
- Zkratky a akronymy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
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)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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