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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

EP 310 S - B

1.1. Identifikátor produktu

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

Lepidlá, tesniace látky

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHFirma:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Ulica:

D-64293 DarmstadtMiesto:

Telefón: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Partner na konzultáciu): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Informačné oddelenie:

 +49(0)6131/192401.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Kategórie nebezpečenstva:

Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 2

Žieravosť/dráždivosť kože: Skin Irrit. 2

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2

Respiračná/kožná senzibilizácia: Skin Sens. 1

Karcinogenita: Carc. 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: STOT SE 3

Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 2

Upozornenia na nebezpečnosť:

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
Novolac epoxy resin

tetrahydrofurán

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Piktogramy:

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

P235 Uchovávajte v chlade.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P242 Používajte iba neiskriace prístroje.

P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla. Nefajčite.

EUH019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Údaje k zmesi
Chemická charakteristika

Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

28064-14-4 Novolac epoxy resin 50-100%

Acute Tox. 5, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2A, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H303 

H315 H319 H317 H401 H411

109-99-9 tetrahydrofurán 25-50 %

203-726-8 603-025-00-0

Flam. Liq. 2, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H335 H351 EUH019

67-64-1 acetón; propán-2-ón; propanón 10-50%

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri vdýchnutí

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo . 

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

Pri kontakte s pokožkou

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

V prípade, že sa dostane produkt do očí, okamžite vypláchnite viečkovú štrbinu väčším množstvom vody 

minimálne po dobu 5 minút. Následne konzultovať s očným lekárom.

Pri kontakte s očami

Po prehltnutí vypláchnite ústa dostatočným množstvom vody (len ak je osoba pri vedomí) a okamžite privolajte 

lekársku pomoc. 

Nevyvolávajte zvracanie. Aspiračná nebezpečnosť

Pri požití

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Kysličník uhličitý (CO2). Hasiaci prášok. Striekací vodný lúč. 

V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva: Striekací vodný lúč. pena, odolná proti alkoholu.

Vhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč.

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesy.

Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred chemikáliami.

5.3. Rady pre požiarnikov

Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody. Plyny/výpary/hmlu zrazte 

prúdom vody. 

Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo 

podzemných vôd.

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobnú ochrannú vybavu. Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Dbajte na dostatočné vetranie. 

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Nebezpečenstvo výbuchu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). Uchovávajte mimo 

dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 

S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu. 

Dbajte na dostatočné vetranie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. 

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. 

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. 

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. 

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

Skladovať na mieste, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby. 

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. 

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

Neskladujte spolu s:  Samozápalné (pyroforické) kvapalné a tuhé látky

Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

NPELvlá/cm³mg/m³ppmChemická látkaČ. CAS Pôvod

priemerný500acetón (propanón)67-64-1 1210

krátkodobý100tetrahydrofurán109-99-9 300

priemerný50 150

Biologické medzné hodnoty

Čas odberu 

vzorky

Zisťovaný faktor 

Biologický expozičný 

test

Pripustná 

hodnota

Vyšetrovaný 

materiál

Chemická látkaČ. CAS

67-64-1 Acetón M80 mg/l bacetón

109-99-9 Tetrahydrofurán M2 mg/l btetrahydrofurán

8.2. Kontroly expozície

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. 

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.

Primerané technické zabezpečenie

Preventívna ochrana pokožky pleťovým krémom.

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. 

Po ukončení práce umyť ruky a tvár. 

Pri používaní nejedzte ani nepite.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Tesné uzavrené ochranné okuliare.

Ochrana očí/tváre

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením 

CE vrátane štvormiestneho overeného čísla. DIN EN 374  

Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné vyberať špecificky pre prácu v závislosti od 

koncentrácie a množstva nebezpečných látok. 

Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám 

pre špeciálne použitie.

Ochrana rúk

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. 

Vhodný typ rukavíc: NBR (nitrilový kaučuk). 

Hrúbka rukavicového materiálu: >= 0,4 mm

Noste vhodný ochranný odev.

Ochrana pokožky

Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach.

Filtračný prístroj (plná maska alebo súprava náustkov) s filtrom: A

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

bezfarebný

kvapalnýFyzikálny stav:

Farba:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

ÉterZápach:

Metóda

Zmena skupenstva

65 °CPočiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah:

-21 °CTeplota vzplanutia:

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

Výbušné vlastnosti

1,5 obj. %Dolný limit výbušnosti:

12 obj. %Horný limit výbušnosti:

230 °CTeplota zapálenia:

Tlak pary:

  (pri 20 °C)

200 hPa

Hustota (pri 20 °C): 1,04561 g/cm³

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje prudko s: Alkály (lúhovanie), koncentrovaný. Oxidačné činidlo, silný. 

Reaguje s : Alkalické kovy. Peroxidy.

Uchovávajte mimo dosahu tepla. 

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Kysličník uhoľnatý Kysličník uhličitý.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

28064-14-4 Novolac epoxy resin

LD50 10000 

mg/kg
ústný

KrálikLD50 6000 

mg/kg
kožný

67-64-1 acetón; propán-2-ón; propanón

PotkanLD50 5800 

mg/kg
RTECSústný

KrálikLD50 20000 

mg/kg
IUCLIDkožný

inhalačný (4 h) výpary LC50 76 mg/l Potkan

Žieravosť a dráždivosť

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Dráždivý účinok na pokožke: 

Dlhší alebo opakovaný kontakt s pokožkou alebo sliznicou vedie k symptómom podráždenia ako začervenanie, 

tvorba pľuzgierov, zápal kože atď. 

Dráždivý účinok na oči: dráždivý.

Senzibilizačny účinok

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. ( (tetrahydrofurán))

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Klasifikácia bola vykonaná metódou výpočtu podľa Smernice o prípravkoch (1999/45/ES).

Ďalšie inštrukcie k skúškam

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 

prostredia.

Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

acetón; propán-2-ón; propanón67-64-1

Akútna toxicita pre ryby 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akútna toxicida 

crustacea

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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12.3. Bioakumulačný potenciál

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

Log PowOznačenieČ. CAS

67-64-1 -0,24acetón; propán-2-ón; propanón

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

Všeobecné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Kl'úč odpadu produktu

080409 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH 

LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A 

TLAČIARENSKÝCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane 

vodotesniacich výrobkov); odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky

Nebezpečný odpad.

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: UN 1133

Adhesives14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

314.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina: II

Bezpečnostné značky: 3

Klasifikačný kód: F1

Posebne določbe: 640C

Obmedzené množstvá (LQ): 5 L

Vyňaté množstvá: E2

Dopravná kategória: 2

33Identifikačné číslo nebezpečnosti:

Kód obmedzenia v tuneli: D/E

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: UN 1133

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

Adhesives

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

3

14.4. Obalová skupina: II

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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Bezpečnostné značky: 3

F1Klasifikačný kód:

640CPosebne določbe:

Obmedzené množstvá (LQ): 5 L

Vyňaté množstvá: E2

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: UN 1133

ADHESIVES (epichlorhydrin novolak)14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

3

14.4. Obalová skupina: II

Bezpečnostné značky: 3

jaMarine pollutant:

-Posebne določbe:

Obmedzené množstvá (LQ): 5 L

Vyňaté množstvá: E2

EmS: F-E, S-D

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: UN 1133

Adhesives14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

314.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

II14.4. Obalová skupina:

Bezpečnostné značky: 3

Posebne določbe: A3

Obmedzené množstvá (LQ) osobné 

dopravné lietadlá:

1 L

Y341Passenger LQ:

Vyňaté množstvá: E2

353IATA-Baliace inštrukcie pre osobné dopravné lietadlá:

5 LIATA-Maximálne mnozstvo osobné dopravné lietadlá:

364IATA-Baliace inštrukcie pre preparavovany náklad:

60 LIATA-Maximálne mnozstvo preparavovany náklad:

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ánoNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017
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ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia

Regulačné informácie EU

35 %2010/75/EÚ (VOC):

Národné predpisy

2 - ohrozujúci voduTrieda ohrozenia vody (D):

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 1,2,3,11,13,15.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H303 Môže byť škodlivý pri požití.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H401 Toxický pre vodné organizmy.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Táto informácia je založená na súčasnej úrovni znalostí. Nedáva však záruku vlastností produktu a nezakladá 

žiadne právne práva.

Ďalšie informácie

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)

Číslo revízie: 1,01 - Zastępuje wersję: 1 SK Dátum tlače: 22.06.2017


