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Datum přípravy 12.08.2016 
 

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název 
Lepidlo 7887/20 natural, Lepidlo 7887/10 white, Lepidlo 7888/20 natural, 
7748/20 natural, lepidlo 7748/10 white 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití Tavné lepidlo pro dýhování úzkých rovin. 

Nedoporučená použití Všechny ostatní použití než výše uvedené. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

název / adresa SCHILSNER Industry Group Sp. z o.o. 

 ul. Bierutowska 77 

 51-317 Wrocław 

Odpovědná osoba Tomasz Pajor 

telefonní číslo  71 350 06 02  

číslo faxu  71 325 26 71  

1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzové číslo 112, 999 

 

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTÍ 
  
· 2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č . 1272/2008 - GHS / CLP 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo životní prostředí podle nařízení CLP. 
· Klasifikace podle směrnice 67/ 548 /EHS nebo směrnice 1999 /45/ES - DSD / DPD Nevztahuje 
se. 
· 2.2. Prvky označení 
· Piktogramy nebezpečnosti žádné 
· Signální slovo žádné 
· R věty žádné 
· 2.3. Jiná nebezpečí 
· Výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a vysoce 
bioakumulativních látek 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít. 

 

Oddíl 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 
· 3.2. Směsi 
· Opis: Směs syntetických materiálů na bázi ethylvinylacetátu. 
Nebezpečné komponenty: 
Název podle CAS č. Označení soupravy R žádné % 
 
 
 

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 
· 4.1. Popis první pomoci 
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Obecné doporučeni: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Po vdechnutí: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. 
Po kontaktu s roztaveným produktem rychle ochlaďte studenou vodou. 
Obecně přípravek nedráždí pokožku. 
V případě přetrvávajícího podráždění pokožky vyhledejte lékaře. 
Po očním kontaktu: 
Otevřené oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou. V případě přetrvávajícího nepohodlí 
poraďte se s lékařem. 
Po spolknutí : Navštivte lékaře. 
Poznámky pro lékaře: 
· 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace 
· 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního 
ošetření 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace 

 
 

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 
· 5.1. Hasiva 
Vhodná hasiva: 
CO2 , prášek nebo vodní sprej. Větší požáry haste vodní sprchou nebo pěnou odolnou na 
působení alkoholu. 
· 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsiKyselina octová 
· 5.3. Pokyny pro hasiče 
Speciální ochranné prostředky: 
Používejte nezávislý dýchací přístroj. 

 

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
· 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Není nutné. 
· 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí. 
Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace /povrchových /podzemních vod. 
· 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Nechte zahustit, odstraňte mechanicky. 
· 6.4. Odkaz na jiné oddíly Neuvolňují se žádné nebezpečné látky. 

 

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
· Způsob zacházení: 
· 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
Vznikající nevyhnutelný prach musí být pravidelně absorbován. 
K absorpci prachu by měly být použity vhodné průmyslové sběrače prachu nebo centrální odsávací 
zařízení. 
Vyhněte se opylení 
Informace o ochraně proti požáru a výbuchu : 
>> Proveďte opatření proti elektrostatickým nábojům. << 
Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs. 
· 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 
směsí 
· Skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
· Upozornění k hromadnému skladování: Je třeba dodržovat národní právní předpisy. 
Další informace o podmínkách skladování : Není 
· 7.3. Specifické konečné použití Nemáme další relevantní údaje. 
Další informace o konstrukci technických zařízení : Žádné další údaje, viz oddíl 7. 
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Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  
  
· 8.1. Kontrolní parametry 
Složky s kontrolovanými limitními hodnotami v závislosti na pracovišti: 
Výrobek neobsahuje významná množství materiálů, jejichž mezní hodnoty by musely být kontrolovány 
pro podmínky pracoviště. 
Monitorovací postupy: žádný 
· 8.2. Omezování expozice 
Osobní ochranné prostředky: 
Obecná ochranná a hygienická opatření: 
Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. 
Před přestávkami a na konci práce si umyjte ruce. 
Ochrana dýchacích cest: Není nutné. 
· Ochrana kůže 
Ochrana rukou : 
Rukavice / tepelná izolace 
Ochrana očí / obličeje: Při doplňování se doporučují ochranné brýle 
Právní základ: 
Používané osobní ochranné prostředky by měly splňovat požadavky obsažené v nařízení o 
základních požadavcích na osobní ochranné prostředky (Dz. U. z 2005 r., č. 259, pol. 2173). 
Zaměstnavatel 
je povinen poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky přiměřené vykonávané práci a a splňující 
všechny požadavky, včetně jejich údržby a čištění 
Koncentrace nebezpečných látek v pracovním prostředí by měla být sledována v souladu s 
uznávanými metodami 
výzkumu. Způsob, metody, druh a četnost zkoušek a měření zdraví škodlivých 
faktorů pracovního prostředí by měly splňovat požadavky nařízení ministra zdravotnictví 
o zkouškách a měření zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí (Dz. U. z 2011 r., č. 33, pol. 
166). 

 

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
· 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Všeobecné údaje 
Vzhled : 
Forma: pevná 
Barva: Různé, v závislosti na barvě 
Vůně: Slabé, charakteristické 
Změna stavu 
Bod varu / rozsah varu: Není specifikováno. 
Teplota/ rozsah změkčení: cca. 90 °C 
Bod vzplanutí: Nelze použít. 
Samovznícení: Výrobek není samozápalný. 
Nebezpečí výbuchu: Výrobek není výbušný. 
Hustota při 20 °C: cca. 1,2 g/cm3 

· Rozpustnost ve / směsitelnost s 
Voda: Nerozpustný. 
organická rozpouštědla: 0,0 % 
· 9.2. Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici 

 
 

Oddíl 10: STABILITA A REAKTIVITA 
 
· 10.1. Reaktivita viz bod 10.3 
· 10.2. Chemická stabilita Stabilní při skladování a manipulaci. 
Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zabránit: Aby nedošlo k tepelnému rozkladu - 
nepřehřívejte. 
· 10.3. Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 
· 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici 
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· 10.5. Neslučitelné materiály: Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace 
· 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy. 
Další údaje: 
Tavná lepidla uvolňují páry i při dodržení předepsané teploty zpracování, 
což je často spojeno s pachovou zátěží. Výrazné překročení přípustných teplot po 
delší dobu může vést k riziku škodlivých produktů rozkladu. 
Je proto nutné podniknout příslušné kroky, např. nainstalovat vhodné odsávací systémy. 

 
 

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
· 11.1. Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita: 
Primární dráždivý účinek: Účinek Druh Metoda: 
Na kůži: Žádné dráždivé účinky. 
V oku: Žádné dráždivé účinky. 
Senzibilizace: Nejsou známy žádné senzibilizující účinky. 
Další toxikologické informace: 
Výrobek nemusí být označen na základě obecných klasifikačních směrnic Evropského společenství 
pro přípravky v posledním platném znění. 
Podle našich zkušeností a informací, které máme, nezpůsobuje výrobek při správném použití a v 
souladu s 
určeným použitím žádné škodlivé účinky. 

 

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
  
· 12.1. Toxicita 
Vodní toxicita: Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace 
· 12.2. Perzistence a rozložitelnost Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
Další doporučení: Produkt je z biologického hlediska obtížně biologicky odbouratelný. 
· 12.3. Bioakumulační potenciál Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
· 12.4. Mobilita v půdě Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
· 12.5. Výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a vysoce 
bioakumulativních látek 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít. 
· 12.6. Jiné nepříznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici 

 

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 
· 13.1. Metody nakládání s odpady 
Při nakládání s odpady dodržujte ustanovení zákona ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Dz. U. 
2013, položka 21). Dodržovat ustanovení zákona o obalech a obalových odpadech - konsolidované 
znění 
(Dz. U. z 2001 r. č. 63, položka 638 ve znění pozdějších předpisů) 
Zařazení odpadů podle nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o 
katalogů odpadů (Dz. U. z 2001 r., č. 112, pol. 1206). 
Právní akty Společenství: 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech v platném 
znění 
Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech, v platném znění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, v platném znění d. 
Doporučení pro likvidaci produktu: 
S přihlédnutím k příslušným technickým předpisům a po konzultaci s úřady pro čištění a příslušnými 
úřady 
produkt může být spalován společně s domovním odpadem. 
čísla klíče odpadu dle evropského katalogu odpadů: 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
Nevyčištěný obal: 
Doporučení pro likvidaci obalů : 
Nekontaminované obaly lze recyklovat. 
Kontaminované obaly je nejlepší důkladně vyprázdnit. Likvidace v souladu s platnými předpisy. 

 
 

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
  
· 14.1. UN číslo vynecháno 
· 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu vynecháno 
· 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
· ADR, IMDG 
· Třída Nevztahuje se 
· IATA 
· Class Žádné nebezpečné zboží. 
Není klasifikováno jako nebezpečné zboží v 
předpisech IATA. 
· 14.4. Obalová skupina vynecháno 
· 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: 
Mořské znečišťující látky: Ne 
· 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro  
uživatele Nelze použít. 
· 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II 
úmluvy MARPOL a předpisu IBC Nelze použít. 

 
 
 

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 
 
· 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se 
látky nebo směsi 
Poznámka ODDÍL 2 - Identifikace nebezpečnosti 
Předpisy specifické pro jednotlivé země: 
· Jiné zákony, omezení a zákazy 
· Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) podle REACH čl. 57: 
Předpisy specifické pro jednotlivé země (Not D): 
· PL: Právní předpisy 
• Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsích 
(Dz. U. č. 63, položka 322 ve znění pozdějších předpisů) 
• Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace 
chemických látek a jejich směsi (Dz. U. 2012 r., položka 1018). 
• Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. prosince 2005 o základních požadavcích na osobní  
ochranné prostředky (Dz. U. z 2005 r., č. 259, pol. 2173). 
• Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o označování obalů nebezpečných látek,  
nebezpečných směsí a některých směsí (Dz. U. č. 79, položka 445). 
• Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 29. listopadu 2002 o nejvyšších  
přípustných koncentracích a intenzitách zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí (Dz. U. č. 
217, položka 
1833 ve znění pozdějších předpisů) 
• Nařízení ministra práce a sociálních věcí ze dne 26. září 1997 o obecných předpisech  
BOZP (Dz. U. č. 129, položka 844 ve znění pozdějších předpisů) 
• Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 2. února 2011 o testech a měření zdraví škodlivých faktorů 
pracovního prostředí (Dz. U. č. 33, položka 166). 
• Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. října 1998 (Dz. U. č. 145, položka 942) a dodatek z 5 
března 2001 (Dz. U. č. 22, položka 251) podrobných pravidlech pro odstraňování, využívání a 
odstraňování nebezpečných odpadů 
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• Zákon o odpadech ze dne 14. prosince 2012 (Dz. U. 2013, položka 21). 
• Zákon o obalech a obalových odpadech ze dne 11. května 2001 
(Dz. U. č. 63, položka 638, ve znění pozdějších předpisů) 
• Nařízení ministra životního prostředí ze dne 27. září 2001 o katalogu odpadů (Dz. 
U. č. 112, položka 1206). 
• Silniční a železniční doprava ADR / RID v souladu s vládním prohlášením ze dne 23. března 2011 
o vstupu v platnost změn příloh A a B Evropské dohody o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vypracovaných v Ženevě dne 30. září 1957. 
(konsolidovaná verze Dz. U. č. 110, položka 641) a Zákonem ze dne 28. března 2003 o drážní 
dopravě - 
konsolidovaný text (Dz. U. č. 86, položka 789 ve znění pozdějších předpisů) 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, (REACH), Úřední věstník Evropské 
Unie 
L 396 ze dne 30. prosince 2006 v platném znění 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o  
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a  
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění 
• Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 , kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH) 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic, v platném znění 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a 
obalových odpadech, v platném znění d. 
· 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: 
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

 
 

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE 
 
Údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí, ale nedefinují definitivně vlastnosti 
výroby a nelze je použít jako odůvodnění právně platných smluv. 
Oddělení vydávající technický list: Safety & Environment 
Partner pro kontakty: Dr. Wolfgang Stüber 
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) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

· * Údaje byly oproti předchozí verzi změněny 


