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Loctite 55 
 
 

 
1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

 
Obchodní jméno: 

Loctite 55 
 

Předpokládané použití: 
Utěsňovací nylonové vlákno  

 
Označení firmy:  

Henkel ČR s.r.o., U Průhonu 10 
170 04 Praha 7 
Česká republika 
Tel.: +420 220 101 111 
IČO: 15889858 

 
Odpovědnost za bezpečnostní list:  

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
Tel.: +420 220 101 626 

 
Telefonní číslo pro mimořádné situace: 

Toxikologické informační středisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepřetržitě): 224 919 293, 224 915 
402, 224 914 575 

 
2. Údaje o nebezpečnosti přípravku 

 
Produkt nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu platných zákonů. 

 

3. Informace o složení přípravku 
  

Všeobecná chemická charakteristika: 
Utěsňovací nylonové vlákno  

 
Prohlášení o složkách podle ES/1907/2006:   

Utěsňovaní nylonové vlákno na potrubí je produkt. Dle EU nařízení není třeba vytvářet bezpečnostní list materiálu.  
 

4. Pokyny pro první pomoc 
 

 
 

Kontakt s kůží: 
Opláchněte tekoucí vodou a mýdlem.  

 
5. Opatření pro hasební zásah 

 
 

Vhodná hasiva: 
oxid uhličitý, pěna, prášek 

 

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 
 

 
 

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:  
Žádní zvláštní opatření nejsou vyžadována. 

 
 
 

7. Pokyny pro zacházení a skladování 
Zacházení:  

Žádní zvláštní opatření nejsou vyžadována. 
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Skladování:  

Skladujte v chaldu a suchu. 
Obal uchovávejte těsně uzavřený.  

 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 

 
Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření:  

Dodržujte zásady průmyslové hygieny.  
 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
 

Všeobecná charakteristika:  
Vzhled:    Pevný materiál 

Bílá  
 

 
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 

 
Podmínky, kterým je třeba zamezit: 

Stabilní 
 

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
 

Akutní orální toxicita:  
Tento materiál je označen jako nízkotoxický při požití.  

 
 

Akutní inhalační toxicita:  
Produkt není zdraví škodlivý při vdechování za běžných podmínek užití.  

 
 
 

Podráždění kůže:  
Tento materiál je označen jako nízkotoxický. 

 
 

Kontakt s očima:  
Nedráždí. 

 

 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 

 
General ecological information: 

Biological and Chemical Oxygen Demands (BOD and COD) are insignificant.  
Precautions required with respect to Environmental Hazards of articles in which this product is used should be considered.  

 
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 

 
Likvidace produktu: 

Postupujte v souladu s místně platnými předpisy.  
Podíl produktu na odpadu je zanedbatelný v porovnání s odstavcem o používání produktu.  

 
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku 

 
Všeobecné pokyny: 
Nejedná se o nebezpečný přípravek dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.  

 
15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku 

 
 

Podle nařízení se nezařazuje mezi nebezpečné látky.  
 
 
 
 

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 
 

 

Další informace:  
Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z 
hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat určité vlastnosti.  
Bezpečnostní list byl vyhotoven podle předpisu 67/548/EES ve znění pozdějších předpisů a předpisu 1999/45/ES.  

 


