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Tangit Uni-Lock

1.Identifikace látky / p ípravku a spole nosti / podniku

Obchodní jméno:
Tangit Uni-Lock

edpokládané použití:
snicí nit pro trubky

Ozna ení firmy:
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. .: +42 (02) 20101535

Odpov dnost za bezpe nostní list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit  pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpe nosti

Žádné p i ur eném použití.

3. Složení /informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
Potažené nylonové vlákno

Prohlášení o složkách podle (ES) . 1907/2006:
sn ní na potrubí. Podle EU p edpisu se nevyžaduje Bezpe nostní list.

4. Pokyny pro první pomoc

Kontakt s k ží:
Opláchn te tekoucí vodou a mýdlem.

5. Opat ení pro hašení požáru
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Vhodná hasiva:
voda, oxid uhli itý, p na, prášek

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku

Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Není nutno provád t žádná opat ení k ochran  životního prost edí

istící metody:

Mechanicky odstra te.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zacházení a skladování

Zacházení:
Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

Skladování:
Skladujte v chladu a suchu.
Obal s produktem uchovávejte t sn  uzav ený.

Neskladujte spole  s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).

8. Omezování expozice látkou nebo p ípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:
Platí pro

CZ
Podklad

eská republika. Na ízení vlády . 361/2007 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .

žádné
Omezování expozice:

Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

Další údaje v etn  všeobecných hygienických opat ení:
Zne išt nou pokožku opláchn te dostate ným množstvím vody a mýdlem, pokožku ošet ete.
Dodržujte zásady pr myslové hygieny.

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

Všeobecné vlastnosti:
Vzhled pevná látka

pevná látka
bílý

Zápach: charakteristický

Fyzikáln  chemické vlastnosti:
Bod vzplanutí  > 93 °C (> 199.4 °F)
Kvalitativní rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
áste  rozpustný
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10.Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterým je t eba zamezit:
Stabilní

Látky, kterým je t eba zabránit:
Neznámé

11. Toxikologické informace

Akutní orální toxicita:
Tento materiál je ozna en jako nízkotoxický p i požití.

Akutní inhala ní toxicita:
Není považován za zdraví škodlivý p i normálním zp sobu použití v pr myslu.

Podrážd ní k že:
Jedná se o produkt s nízkou dermální toxicitou.

ní dráždivost:
nedráždivý

12. Ekologické informace

Persistence a rozložitelnost:
Kone ná biodegradabilita:

Tento produkt není biologicky odbouratelný.

Všeobecné informace o ekologii:
Biologická a chemická spot eba kyslíku (BOD a COD) není významná.

i používání produktu vezm te v úvahu požadována opat ení týkající se odstavc  o ohrožení životního prost edí .
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj  vody.

13. Pokyny pro odstra ování

Likvidace produktu:
Postupujte v souladu s místn  platnými p edpisy.
Kód odpad  EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna né míry k p vodu. Lze si je vyžádat od výrobce.

14. Informace pro p epravu

Všeobecné pokyny:
Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

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

R-v ty:
neaplikovatelné



. bezp.listu: 43015
V001.0

Tangit Uni-Lock Strana 4 z 4

16. Další informace

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního 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.


