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Dátum tla e: 31.03.2014

Pattex 100% Glue

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu
Pattex 100% Glue

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú ajú
Plánované použitie:
reak né lepidlo

1.3. Údaje o dodávate ovi karty bezpe nostných údajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Záhradnícka 91
82108 Bratislava

SK

Tel. +42 (1) (0)2-502 46 111

ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Núdzové telefónne íslo

Národné toxikologické informa né centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe nosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpe ná pod a nariadenia (EC) . 1272/2008 (CLP).

Klasifikácia (DPD):
Klasifikácia nie je potrebná.

2.2. Prvky ozna ovania

Prvky ozna ovania (CLP):

Látka alebo zmes nie je nebezpe ná pod a nariadenia (EC) . 1272/2008 (CLP).

Prvky ozna ovania (DPD):
Produkt nepodlieha povinnosti ozna ovania na základe výpo tovej metódy "Všeobecnej zatrie ovacej smernice ES pre
prípravok" v poslednom platnom znení.

2.3. Iná nebezpe nos
Po as vytvrdzovania sa uvo uje metanol.
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ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Všeobecný chemický opis:
1-zložkové montážne lepidlo

Základné zložky zmesi:
silánom modifikovaný polymér

Zoznam zložiek pod a nariadenia CLP (ES) . 1272/2008:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

EC íslo
REACH Reg.

íslo:

Obsah Klasifikácia

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

267-051-0
01-2119489372-31

>  10- <  20 % Nebezpe enstvo aspirácie 1
H304

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

220-449-8
01-2119513215-52

<   5 % Hor avé kvapaliny 3
H226

Akútna toxicita 4;  inhala ne
H332

Úplné znenie H-viet a alších skratiek nájdete v oddiele 16 " alšie informácie".
Látky bez klasifikácie môžu ma  expozi né limity v pracovnom prostredí.

Zoznam zložiek pod a nariadenia DPD (ES) . 1999/45:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

EC íslo
REACH Reg.

íslo:

Obsah Klasifikácia

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

267-051-0
01-2119489372-31

>  10 - <  20 % Xn - Škodlivý;  R65
 R66

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

220-449-8
01-2119513215-52

<   5 %  R10
Xn - Škodlivý;  R20

Úplné znenie R-viet uvedených formou skratiek nájdete v kap.16 „ alšie informácie.“
Látky bez klasifikácie môžu ma  expozi né limity v pracovnom prostredí.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ú inky na zdravie, vyh adajte lekársku pomoc.

Inhalácia - vdýchnutie:
Presunú  sa na erstvý vzduch, pri pretrvávaní ažkostí konzultova  s lekárom.

Kontakt s pokožkou:
Umyte te úcou vodou a mydlom. Ošetrite regenera ným krémom. Zne istený alebo nasiaknutý odev si prezle te.

Kontakt s o ami:
Ihne  vypláchnite te úcou vodou, ak je to potrebné, vyh adajte lekársku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Vypláchnite ústa a hrdlo. Vypite 1-2 poháre vody. Vyh adajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené
Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

4.3. Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Pozri bod: Opis opatrení prvej pomoci
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ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:

oxid uhli itý, pena, prášok, vodná hmla

Z bezpe nostných dôvodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakový plný prúd vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari sa môže uvo ova  oxid uho natý (CO) a oxid uhli itý (CO2).

5.3. Rady pre požiarnikov
Použi  ochranný výstroj.
Použi  izola ný dýchací prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo není

6.1. Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Zabezpe te dostato né vetranie.
Používajte osobné ochranné prostriedky.
Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami.

6.2. Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie
Nevyprázd ujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy istenie
Odstrá te pomocou nasiakavého materiálu (piesok, rašelina, piliny).
Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad pod a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporú ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie
Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami.
Zabezpe te dostato né vetranie pracoviska.

Hygienické opatrenia:
Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite.
Pred prestávkami a po ukon ení práce si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility
Nádoby uchovávajte tesne uzavreté.
Skladujte v chlade a suchu.
teplota edzi +5 - +25°C
Neskladujte spolu s potravinami alebo inými požívatinami (káva, aj, tabak at .).

7.3. Špecifické kone né použitie(-ia)
reak né lepidlo
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozície/osobná ochrana

Platné pre
SK

Obsiahnutá látka ppm mg/m3 Typ Kategória Poznámky
METYLALKOHOL
67-56-1

200 260 Priemerný najvyššie
prípustný expozi ný limit
(NPEL priemerný):

Indikatívne ECTLV

metylalkohol
67-56-1

200 260 Priemerný najvyššie
prípustný expozi ný limit
(NPEL priemerný):

Tabu ka . 1. Pevné aerosóly s
prevažne fibrogénnym

inkom.

SLK NPHV

metylalkohol
67-56-1

inky pri styku s kožou: Faktor môže by ahko
absorbovaný kožou.

SLK NPHV

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name on list Environmental
Compartment

Doba
expozície

Hodnota Poznámky

mg/l ppm mg/kg Iné
Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

sladká voda 0,000075
mg/L

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

morská voda 0,0075 µg/L

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

voda (ob asné
uvo ovanie)

0,0001 mg/L

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

STP 14,2 mg/L

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

sediment
(sladká voda)

0,143
mg/kg

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

sediment
(morská voda)

0,143
mg/kg

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

sladká voda 0,34 mg/L

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

morská voda 0,034 mg/L

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

voda (ob asné
uvo ovanie)

3,4 mg/L

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

STP 110 mg/L

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

sediment
(sladká voda)

0,27 mg/kg

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

sediment
(morská voda)

0,12 mg/kg

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

podlaha 0,046
mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name on list Application
Area

Spôsobu
expozície

Health Effect Exposure
Time

Hodnota Poznámky

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

zamestnanec dermálny Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

9,6 mg/kg t.h./de

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

zamestnanec inhalácia Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

7 mg/m3

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

zamestnanec inhalácia Dlhododobá
expozícia -
lokálne dôsledky

7 mg/m3

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

široká verejnos dermálny Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

4,8 mg/kg t.h./de

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

široká verejnos inhalácia Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

1,8 mg/m3

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

široká verejnos orálna Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

0,5 mg/kg t.h./de

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

široká verejnos inhalácia Dlhododobá
expozícia -
lokálne dôsledky

1,8 mg/m3

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

zamestnanec dermálny Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

0,69 mg/kg t.h./de

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

zamestnanec inhalácia Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

4,9 mg/m3

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

široká verejnos dermálny Akútna/krátkodob
á expozícia -
systémové
dôsledky

26,9 mg/kg t.h./de

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

široká verejnos inhalácia Akútna/krátkodob
á expozícia -
systémové
dôsledky

93,4 mg/m3

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

široká verejnos dermálny Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

0,3 mg/kg t.h./de

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

široká verejnos inhalácia Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

1,04 mg/m3

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

široká verejnos orálna Dlhodobá
expozícia -
systémové
dôsledky

0,3 mg/kg t.h./de

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

zamestnanec dermálny Akútna/krátkodob
á expozícia -
systémové
dôsledky

0,69 mg/kg t.h./de

trimethoxyvinylsilán
2768-02-7

zamestnanec inhalácia Akútna/krátkodob
á expozícia -
systémové
dôsledky

4,9 mg/m3

Biologický index expozície:
žiadne

8.2. Kontroly expozície:
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Ochrana dýchacích ciest:
Pri nedostato nom vetraní použite vhodnú dýchaciu masku.
Filter: AX
Toto odporú anie by sa malo prispôsobi  miestnym podmienkam.

Ochrana rúk:
Odporú ajú sa rukavice vyrobené z nitrilovej gumy (hrúbka materiálu >0,1mm, as perforácie < 30s). Rukavice by sa mali
vymeni  po každom krátkodobom kontakte alebo po ich zne istení. Dostupné v špecializovaných obchodoch s laboratórnym
vybavením, drogériách a lekár ach.

Ochrana o í/tváre:
Ochranné okuliare

Ochrana tela:
Vhodný ochranný odev

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzh ad gél

kvapalina
prieh adný

Zápach bez zápachu
prahová hodnota zápachu  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa

pH  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Po iato ná teplota varu a destila ný rozsah  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Teplota vzplanutia  69,5 °C (157.1 °F); Setaflash Closed Cup
Teplota rozkladu  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Tlak pár  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Relatívna hustota

(20 °C (68 °F))
 1,1 g/cm3

Špecifická hmotnos :  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Viskozita

(; hriade# #íslo: 7)
 6.000 - 15.000 mPa.s

Viskozita (kinematická)  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Výbušné vlastnosti  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Rozpustnos  kvalitatívna

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)
 nerozpustný

Teplota tuhnutia  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Teplota topenia  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Hor avos  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Teplota samovznietenia  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Limity výbušnosti

dolný
horný

0,7 %(V)
28,2 %(V)

Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Rýchlos  odparovania  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Hustota pár  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa
Oxida né vlastnosti  Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa

9.2. Iné informácie

Žiadne údaje nie sú k dispozícii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri použití v súlade s ur ením žiadne.

10.2. Chemická stabilita
Stabilný za odporú aných podmienok  skladovania.

10.3. Možnos  nebezpe ných reakcií
Vi . as  reaktivita
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10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnú
Pri použití v súlade s ur ením žiadne.

10.5. Nekompatibilné materiály
Vi as  "Reaktivita"

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu
Po as vytvrdzovania sa uvo uje metanol.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických ú inkoch

Všeobecné údaje k toxikológii:
Zmes je klasifikovaná na základe dostupných informácií o nebezpe nosti jednotlivých zložiek, ako sú definované v kritériách
klasifikácie pre zmesi pre každú triedu nebezpe enstva alebo rozlišovanie v prílohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené alej.

Kožná dráždivos :
Primárne podráždenie pokožky: mierne dráždivý, nevyžaduje sa ozna enie na etikete

ná dráždivos :
Primárna o ná dráždivos : mierne dráždivý, nevyžaduje sa ozna enie na etikete

Akútna orálna toxicita:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Typ
hodnota

Hodnota Spôsob použitia Doba
expozície

Druh Metóda

Benzén, C10-13-
alkylderiváty
67774-74-7

LD50 > 5.000 mg/kg oral potkan OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

LD50 oral potkan OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

Akútna inhala ná toxicita:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Typ
hodnota

Hodnota Spôsob použitia Doba
expozície

Druh Metóda

Benzén, C10-13-
alkylderiváty
67774-74-7

Acute
toxicity
estimate
(ATE)

5,1 mg/l inhalation Odborný posudok

Benzén, C10-13-
alkylderiváty
67774-74-7

LC50 > 1,82 mg/l potkan

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

LC50 16,8 mg/l inhalation 4 h potkan OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Akútna kožná toxicita:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Typ
hodnota

Hodnota Spôsob použitia Doba
expozície

Druh Metóda

Benzén, C10-13-
alkylderiváty
67774-74-7

LD50 > 2.000 mg/kg dermal potkan OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

LD50 3.540 mg/kg dermal králik

Mutagenita zárodo ných buniek:

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Výsledok Typ štúdie /
Spôsob podania

Metabolická
aktivácia / Doba
expozície

Druh Metóda

Benzén, C10-13-
alkylderiváty
67774-74-7

negatívny bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

s a bez EU Method B.13/14
(Mutagenicity)
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ODDIEL 12: Ekologické informácie

Všeobecné ekologické informácie:
Zmes je klasifikovaná na základe dostupných informácií o nebezpe nosti jednotlivých zložiek, ako sú definované v kritériách
klasifikácie pre zmesi pre každú triedu nebezpe enstva alebo rozlišovanie v prílohe 1 nariadenia 1272/2008/ES. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené alej.
Nevyprázd ova  do kanalizácie, pôdy alebo vôd.

12.1. Toxicita

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Typ
hodnota

Hodnota Štúdia
akútnej
toxicity

Doba
expozície

Druh Metóda

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

EC0 > 3,8 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

EC50 > 1.000 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella

subcapitata)

OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)
Benzén, C10-13-alkylderiváty

67774-74-7
NOEC 0,0075 mg/l chronic

Daphnia
21 d Daphnia magna OECD 211

(Daphnia magna,
Reproduction Test)

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

LC50 191 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
203 (Fish, Acute

Toxicity Test)
trimetoxyvinylsilán

2768-02-7
EC50 > 100 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline

202 (Daphnia sp.
Acute

Immobilisation
Test)

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

EC50 > 100 mg/l Algae 72 h OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovate nos

Nebezpe né zložky
íslo CAS

Výsledok Spôsob použitia Degradovate nos Metóda

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

ahko biologicky
odbúrate ný

aerobný 60 % OECD Guideline 301 B (Ready
Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

12.3. Bioakumula ný potenciál / 12.4. Mobilita v pôde

Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nebezpe né zložky
CAS- .

PBT/vPvB

Benzén, C10-13-alkylderiváty
67774-74-7

Nesp a kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a ve mi perzistentné
a ve mi bioakumulatívne látky (vPvB).

trimetoxyvinylsilán
2768-02-7

Nesp a kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a ve mi perzistentné
a ve mi bioakumulatívne látky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé ú inky

Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškod ovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu
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Likvidácia produktu:
Likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou a so súhlasom kompetentných miestnych úradov.
Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonom . 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Likvidácia nevy isteného obalu:
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly.

Kód odpadu:
080410

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. UN íslo

ADR nie je nebezpe ný výrobok
RID nie je nebezpe ný výrobok
ADNR nie je nebezpe ný výrobok
IMDG nie je nebezpe ný výrobok
IATA nie je nebezpe ný výrobok

14.2. Správne expedi né ozna enie OSN

ADR nie je nebezpe ný výrobok
RID nie je nebezpe ný výrobok
ADNR nie je nebezpe ný výrobok
IMDG nie je nebezpe ný výrobok
IATA nie je nebezpe ný výrobok

14.3. Trieda(-y) nebezpe nosti pre dopravu

ADR nie je nebezpe ný výrobok
RID nie je nebezpe ný výrobok
ADNR nie je nebezpe ný výrobok
IMDG nie je nebezpe ný výrobok
IATA nie je nebezpe ný výrobok

14.4. Obalová skupina

ADR nie je nebezpe ný výrobok
RID nie je nebezpe ný výrobok
ADNR nie je nebezpe ný výrobok
IMDG nie je nebezpe ný výrobok
IATA nie je nebezpe ný výrobok

14.5. Nebezpe nos  pre životné prostredie

ADR neaplikovate né
RID neaplikovate né
ADNR neaplikovate né
IMDG neaplikovate né
IATA neaplikovate né

14.6. Osobitné bezpe nostné opatrenia pre užívate a

ADR neaplikovate né
RID neaplikovate né
ADNR neaplikovate né
IMDG neaplikovate né
IATA neaplikovate né

14.7. Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

neaplikovate né
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ODDIEL 15: Regula né informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a životného prostredia
Obsah VOC

(CH)
0,00 %

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe nosti
Hodnotenie chemickej bezpe nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Ozna enie produktu je uvedené v oddiele 2. Plné znenie všetkých skratiek, ktoré boli použité v tejto karte bezpe nostných
údajov, je nasledujúce:

R10 Hor avý.
R20 Škodlivý pri vdýchnutí.
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobi  poškodenie p úc.
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobi  vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H226 Hor avá kvapalina a pary.
H304 Môže by  smrte ný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

alšie informácie:
Tieto informácie sú založené na našich sú asných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je
opísa  naše produkty z poh adu bezpe nostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti.


