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Datum revize v zahrani í: 29.11.2010
Datum revize v R: 29.11.2010

Pattex Chemopren edidlo PROFI

1.Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní jméno:
Pattex Chemopren edidlo Profi

edpokládané použití:
Sm s organických rozpoušt del

Ozna ení firmy:
Chemolak a.s. Smolenice
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko

Tel.: +421 0335560111
Fax. .: +421 0335586404

Henkel R s.r.o.
U Pr honu 10
170 04 Praha 7

eská republika
Tel.: +420 220 101 111

Odpov dnost za bezpe nostní list:
ua-productsafety.cz@henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
Toxikologické informa ní st edisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nep etržit ): 224 919 293, 224 915
402, 224 914 575

2. Údaje o nebezpe nosti p ípravku

R11 Vysoce ho lavý. R36/38 Dráždí o i a k ži. R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic. R50/53 Vysoce
toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí. R66 Opakovaná expozice

že zp sobit vysušení nebo popraskání k že. R67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .

3. Informace o složení p ípravku

Všeobecná chemická charakteristika:
Sm s organických rozpoušt del

Prohlášení o složkách podle EG/1907/2006:

Chemický název
íslo CAS

EINECS
ELINCS

Obsah Klasifikace

Cyklohexan
110-82-7

203-806-2 < 50 % F, Xn, N
R11-38-50/53-65-67

Ethylacetát
141-78-6

205-500-4 25 – 27 % F, Xi
R 11-36-66-67

Aceton
67-64-1

200-662-2 10 - 20 % F, Xi
R 11-36-66-67

Úplné zn ní R-v t  ve form  zkratek jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".
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Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Expozice vdechováním:
Opus te  kontaminované prost edí. P etrvává-li drážd ní, vyhledejte léka skou pomoc.

Kontakt s k ží:
Pokožku omyjte vodou s mýdlem a naneste regenera ní krém. Pot ísn ný od v svlékn te.

Kontakt s o ima:
Vyplachujte d kladn  vlažnou vodou cca 15min p i otev ených ví kách a vyhledejte léka skou pomoc.

Požití:
Vypláchn te ústa. Nevyvolávejte zvracení! Neprodlen  vyhledejte léka e a ukažte obal p ípravku.

5.  Opat ení pro hašení požáru

Vhodná hasiva:
Oxid uhli itý, p na, prášek, jemná vodní mlha

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Neuvádí se.

Zvláštní ochranné pom cky p i hašení požáru:
i požáru m že docházet ke vzniku oxid  uhlíku (CO). Není vylou eno nebezpe í výbuchu. Hasební zásah je nutno

provád t jen z bezpe né vzdálenosti nebo bezpe ného úkrytu. Požárem nezasažené uzav ené nádoby ochlazujte vodou.P i
hašení používejte vhodnou ochranu dýchadel (izola ní p ístroj) a celot lovou ochranu.

Nebezpe né rozkladné produkty:
i požáru vznikají nebezpe né zplodiny, nap . oxidy uhlíku a dým.

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku látky nebo p ípravku

Preventivní opat ení pro ochranu osob:
Odstra te všechny zdroje zapálení, zajist te dostate né v trání. Zastavte chod stroj , uhaste otev ený ohe , neku te. P i
likvidaci používejte osobní ochranné prost edky.

Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Zabra te kontaminaci p dy a úniku do kanalizace, do povrchových nebo spodních vod. P i úniku velkých množství
informujte kompetentní orgány

istící metody:
Povlak na hladin  posypte absorb ním materiálem a odeberte do nepropustných p epravních obal  a zlikvidujte ekologicky
vyhovujícím zp sobem v souladu s místn platnými p edpisy.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení:
Zamezte kontaktu se zdroji zapálení – Zákaz kou ení. Nevdechujte páry. Zamezte styku s k ží a o ima. Používejte pouze
v dob e v traných prostorách. Používejte osobní ochranné prost edky podle kapitoly 8.

Skladování:
Nádoby uchovávejte t sn  uzav ené. Ve skladu platí zákaz kou ení a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Otev ené nádoby
pe liv  uzavírejte a skladujte ve vertikální poloze, aby nemohl obsah vytékat. Skladujte v chladu a suchu, v dob e

traných prostorách, p i teplotách +5 až + 25°C. Chra te p ed horkem a p ímým slune ním sv tlem. Skladujte dle
edpis  pro skladování ho lavých kapalin. Uchovávejte odd len  od potravin a krmiv. Skladujte mimo dosah d tí
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8. Omezování expozice látkou nebo p ípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:
Slou enina CAS PEL NPK-P
Cyklohexan 110-82-7 500 1000
Ethylacetát 141-78-6 700 900
Aceton 67-64-1 800 1500

Ochrana dýchacích orgán :
Respirátor nebo masku s filtrem proti organickým parám p i p ekro ení limit  nebo ve špatn  v tratelném prost edí.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti organickým rozpoušt dl m. P i delším nebo opakovaném styku používejte vhodné
ochranné krémy na pokožku, p icházející do p ímého  styku s p ípravkem.

Ochrana o í:
Ochranné brýle nebo obli ejový štít

Ochrana t la:

Ochranný pracovní oblek nebo speciální ochranný overal, antistatická obuv, plát ná nebo pogumovaná zást ra.Na od vu
nesmí být použit materiál, který m že zp sobit elektrostatický výboj. Dodržujte obvyklá opat ení na ochranu zdraví p i
práci s chemickými látkami. Zejména zabra te požití a styku s o ima a pokožkou. P i práci nejezte, nepijte a neku te.
Zašpin né a pot ísn né ásti od vu svlékn te.

Další údaje v etn  všeobecných hygienických opat ení:
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.

Zajistit dostate né v trání/odsávání.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné informace:
Vzhled: Viskózní kapalina

irá až nažloutlá
Zápach: Po organických rozpoušt dlech

Fyzikáln  chemické vlastnosti:
pH  Neuvádí se
Bod varu:  Neuvádí se
Bod vzplanutí:  0 – 20 °C
Tense par:  Neuvádí se
Hustota:  0,80 +/- 0,05 g/cm3
Rozpustnost / voda: Nerozpustný
Teplota samovznícení:  295 °C
Teplotní t ída  T3

ída nebezpe nosti  I.
TOC  0,791 kg/kg
VOC  1,00 kg/kg, 100,0 hm.%
Viskozita  Neuvádí se
Meze výbušnosti:
          Dolní mez:  1,24 +/- 0,04 % obj.
          Horní mez:  6,7 +/- 0,07 % obj.

10. Informace o stabilit  a reaktivit  látky nebo p ípravku

Podmínky, kterých je t eba se vyvarovat:
Nevystavujte p ímému slune nímu zá ení a zamezte kontaktu se zdroji zapálení.

Materiály, kterým je t eba zamezit:
Žádné známé p i ur eném použití.
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11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo p ípravku

Akutní toxicita:
Cyklohexan: Orální (potkan) LD0 12705, 29820 mg/kg t les. hmotnosti / 24 hodin (r zní auto i)
Ethylacetát:  Orální (potkan) LD0  5620, 11300 mg/kg t les. hmotnosti / 24 hodin (r zní auto i)
                     Orální (králík) LD0  > 2000 mg/kg t les. hmotnosti / 24 hodin
                     Inhala  (myš) LD0  cca 45 000 mg/kg t les. hmotnosti / 2 hodiny

Toxicita p i vdechování:
Vdechování par rozpoušt del nad hodnoty p ekra ující NPK-P m že mít za následek vznik akutní inhala ní otravy, a to
v závislosti na výši koncentrace a dob  expozice. M že docházet k podrážd ní sliznic a dýchacích cest jakož i k ovlivn ní
centrální nervové soustavy. Objevují se tyto symptomy: bolesti hlavy, závrat , únava, malátnost, celková slabost, narkotické

sobení, které m že ve výjime ných p ípadech vést k bezv domí.

Podrážd ní pokožky:
i opakované nebo dlouhodobé expozici vede k odmaš ování a vysušování pokožky a m že vést k podrážd ní.

Podrážd ní o í:
že dráždit o i.

12. Ekologické informace o látce nebo p ípravku

Celkové ekologické informace:
Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknutí do podzemní a povrchové vody a do p dy. Pro p ípravek nejsou žádné údaje
tohoto charakteru k dispozici. Toxicita ve vodním prost edí není stanovena. P ípravek neobsahuje látky poškozující
ozonovou vrstvu podle Montrealského protokolu.

13. Pokyny pro odstra ování látky nebo p ípravku

Nakládání s odpadem:
S odpadem nakládejte dle místn  platných na ízení.

Evropské íslo odpadu(EWC ):

Kódové íslo odpadu: 14 06 03 Rozpoušt dla a sm si rozpoušt del
Kódové íslo obalu: 15 01 04 a 15 01 07 Obaly z kovu / Obaly ze skla

Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly lze po vy išt ní likvidovat sešrotováním jako druhotnou surovinu. Obaly se zbytky nevytvrzeného produktu je nutno
likvidovat jako produkt.

14. Informace pro p epravu látky nebo p ípravku

ADR/RID:
ída: 3

Obalová skupina: II
Pkg (passenger)
Pkg (cargo)
UN: 1263
Kemlerovo íslo: 33
Ozna ení: UN 1263  Barv  podobný materiál

15. Informace o právních p edpisech vztahující se k látce nebo p ípravku

Zna ení nebezpe nosti:

Xn – Zdraví škodlivý  F – Vysoce ho lavý  N – Nebezpe ný pro životní prost edí
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Obsahuje:
Cyklohexan, ethylacetát, aceton

R – v ty:
R11 Vysoce ho lavý.
R36/38 Dráždí o i a k ži.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy,m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
R67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .

S – v ty:
S2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdroj  zapálení – Zákaz kou ení.
S24/25 Zamezte styku s k ží a o ima.
S46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
S51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny jako nebezpe ný odpad.
S61 Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy.

Další zna ení:

16. Další informace vztahující se k látce nebo p ípravku

Úplné zn ní R-v t, které byly uvedeny v bezpe nostním list  ve form  zkratek. Klasifikaci produktu ur uje kapitola 15.
R11 Vysoce ho lavý.
R36  Dráždí o i .
R38 Dráždí k ži.
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic.
R53 M že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
R67 Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat .

Další informace:
Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.
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