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Datum vytvořeni: 20/12/2017 

Revíze č.: 1 
 

 

   Název produktu: PROTECTA FR AKRYLIC 

   Kód produktu: PRO005 

   Synonyma: FR AKRYLÁTOVÝ TMEL 

          07 

          INTUMESCENTNÝ ACRYLIK 
 

 

   Použití látky/ směsi: PC1: lepidla, tmely. 
 

   Název společnosti:  Polyseam Ltd 

      15 St Andrews Road 

      Huddersfield 

      West Yorkshire HD1 6SB 

      Veľká Británia 

      Tel: + 44 (0) 1484 421036 

      E-mail:  post.uk@polyseam.com 
 

   Nouzové tel. číslo: +44 (0) 1484 421036 

                (jen v pracovním čase) 
 

 
 

 

   Klasifikace podle nařízení CLP: Tento výrobek nemá klasifikaci podle nařízení CLP. 
 

 

   Prvky označení: Tento produkt nemá žádné prvky označení. 
 

   Jiné nebezpečí: Neuplatňuje se. 

   PBT: Tento produkt není identifikovaný jako látka PBT/vPvB. 
 

 

   Obsahuje: Směsi. 

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 

1.1. Identifikace produktu 

1.2. Relevantní identifikované použiti látky anebo směsi a použití, které se doporučuje 

1.3. Podrobnosti o dodavateli karty bezpečnostních údajů 

1.4. Nouzové telefonní číslo 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečí 

2.1. Klasifikace látky anebo směsi 

2.2. Prvky označení 

2.3. Jiné nebezpečí 

Oddíl 3: Složení/informace o složkách 

3.2. Směsi 

mailto:post.uk@polyseam.com
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   Kontakt s pokožkou: Okamžitě omyjte velkým množstvím mýdla a vody. 

   Při zasažení očí: Vypláchněte oči tekoucí vodou po dobu 15 minut. 

   Požití: Vypláchněte ústa vodou. 

   Nadýchání: Poraďte se s lékařem. 
 

   Kontakt s pokožkou: V místě kontaktu může být mírné podráždění. 

   Při zasažení očí: Může dojít k podráždění a začervenání. 

   Požití: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

   Nadýchání: Nejsou k dispozici žádné údaje. 
   Opožděné/bezprostřední účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

 

   Okamžitá/Speciální léčba: Neuplatňuje se. 
 

 
 

 

   Hasící prostředky: Měly by se použít vhodné hasicí prostředky. 
 

 

   Rizika vystavení: Při spalování uvolňuje toxické výpary. 
 

   Rady pro hasiče: Používejte samostatné dýchací přístroje. Noste ochranný oděv, aby jste zabránili  

       kontaktu s pokožkou a zasažení očí. 

 
 

 

   Osobní bezpečnostní opatření: Podrobnosti o osobní ochraně najdete v oddílu 8 KBÚ. 
 

 

   Environmentální opatření: Nevypouštějte do kanalizace anebo řek. 
 

 

   Postupy čištění: Přeneste do vhodné nádoby. 
 

 

   Odkaz na jiné oddíly: Viz. oddíl 8 KBÚ. Viz. oddíl 13 KBÚ. 

Oddíl 4: Opatření první pomoci 

Oddíl 6: Opatření při náhodném uvolnění 

4.1. Popis opatření první pomoci 

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné 

4.3. Údaj o jakékoliv potřebě okamžité lékařské péče a zvláštního ošetření 

Oddíl 5: Protipožární opatření 

5.1. Hasící prostředky 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky alebo směsi 

5.3. Rady pro hasiče 

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné vybaveni a nouzové postupy 

6.2. Environmentální preventivní opatření 

6.3. Metody a materiál na zabránění šíření a čištění 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Oddíl 7: Manipulace a skladování 
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   Požadavky na manipulaci: Neuplatňuje se. 
 

   Skladovací podmínky: Uchovávejte v chladném, dobře větraném prostoru. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. 

   Vhodný obal: Musí být uchovávaný jen v povodním obalu. 
 

 

   Specifické konečné použití: PC1: lepidla, těsnící materiály. 

   Expoziční limity na pracovišti: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

   DNEL/PNEC: Žádné údaje k dispozici. 
 

   Technické opatření: Neuplatňuje se. 

   Ochrana dýchacích cest: Neuplatňuje se. 

   Ochrana rukou: Ochranné rukavice: butylové rukavice a gumové rukavice. Čas překonaní materiálu rukavic > 1 hodinu. 

   Ochrana očí: Bezpečnostní brýle. 

   Ochrana pokožky: Ochranný oděv. 

   Environmentální: Žádný zvláštní požadavek. 
 

 

   Stav: Lepkavý. 

   Barva: Různé. 

   Zápach: Charakteristický zápach. 

   Rychlost odpařovaní: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

   Oxidace: Neuplatňuje se. 

   Rozpustnost ve vodě: Rozpustný. 

   Viskozita: Viskózní. 

   Bod varu/rozsah °C: Neuplatňuje se.               Bod tání/rozsah °C: Neuplatňuje se. 

                                           Omezení hořlavosti %: nižší: Neuplatňuje se.               Vyšší: Neuplatňuje se. 

                                           Teplota vzplanutí °C: Neuplatňuje se.             Samovznícení °C: Neuplatňuje se       

                                           Tlak výparů: Nejsou k dispozici žádné údaje.                          Relativní hustota: 1,55 až 1,65 

                                           pH: 7,0 až 9,0                                                                             VOC g/l: 4.64 

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladovaní včetně jakékoliv nekompatibility 

7.3. Specifické konečné použití 

Oddíl 8: Kontroly expozice/osobní ochrana 

8.1. Kontrolní parametry 

Hodnoty DNEL/PNEC 

8.2. Kontroly expozice 

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
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   Ostatní informace: Neuplatňuje se. 
 

 
 

 

   Reaktivita: Stabilní za doporučených přepravních nebo skladovacích podmínek. 
 

 

   Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek. 
 

 

   Nebezpečné reakce: Nebezpečné reakce se nevyskytují za normálních podmínek přepravy anebo skladovaní. 

 

 

   Materiály, aby se zabránilo: Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

 

   Nebezpečné produkty rozkladu: Při spalování uvolňuje toxické výpary oxidu uhličitého/oxidu uhelnatého. 
 

 
Vyloučené nebezpečí pro látku: 

 

Nebezpečí Trasy Základ 

Akutní toxicita (ac. tox. 4) - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Akutní toxicita (ac. tox. 3) - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Akutní toxicita (ac. tox. 2) - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Akutní toxicita (ac. tox. 1) - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Poleptání/podráždění pokožky - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Vážné poškození/podráždění očí - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Respirační/kožná citlivost - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Mutováni zárodečných buněk - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Karcinogenní účinky - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Reprodukční toxicita - Žádné nebezpečí: vypočítané 

STOT – jednorázové vystavení - Žádné nebezpečí: vypočítané 

STOT – opakované vystavení - Žádné nebezpečí: vypočítané 

Aspirační nebezpečnost - Žádné nebezpečí: vypočítané 
 

 
   Kontakt s pokožkou: Může dojít k podráždění a začervenání v místě kontaktu. 

   Při zasažení očí: Může dojít k podráždění a začervenání. 

9.2. Ostatní informace 

Oddíl 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

10.2. Chemická stabilita 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

10.4. Podmínky, aby se předešlo 

10.5. Nekompatibilní materiály 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Oddíl 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Příznaky/možnosti vystavení 
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   Požití: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

   Inhalace: Nejsou k dispozici žádné údaje. 
   Opožděné/bezprostřední účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje. 

   Další informace: Neuplatňuje se. 
 

 
 

 

   Hodnoty ekologické toxicity: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

   Stálost a degradovatelnost: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

   Bioakumulativní potenciál: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

   Mobilita: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

    Identifikácia PBT: Tento produkt nie je identifikovaný ako látka PBT/vPvB. 
 

 

   Jiné nepříznivé účinky: Žádné údaje k dispozici. 
 

 

   Likvidace: Přeneste do vhodné nádoby a zabezpečte sběr specializovanou společností na  

            likvidaci. 
   Operace obnovy: Neuplatňuje se. 

   Číslo kódu odpadu: 08 04 10 

   Likvidace obalů: Zlikvidujte jako normální průmyslový odpad. 

   Pozn.: Upozornění uživatele na možnou existenci regionálních anebo vnitrostátních předpisových    
                          týkajících se likvidace. 

 

 
   Dopravní třída: Tento produkt nevyžaduje klasifikaci pro přepravu. 
 

 
 

 

   Zvláštní předpisy: Neuplatňuje se. 
 

   Hodnocení chemické bezpečnosti: Hodnoceni chemické bezpečnosti nebylo vykonané pro látku anebo směs  

            dodavatelem. 
 

 

 

Oddíl 14: Informace o přepravě 

Oddíl 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

12.2. Stálost a degradovatelnost 

12.3. Bioakumulativní potenciál 

12.4. Mobilita v půdě 

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Oddíl 13: Informace o likvidaci 

13.1. Metody zpracování odpadu 

Oddíl 15: Regulační informace 

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/právní předpisy specifické pro látku alebo směs 

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti 
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   Další informace: Tato karta bezpečnostních údajů se připravuje v souladu s nařízením Komise (EÚ) č. 2015/830. 

     Tato karta bezpečnostních údajů se připravuje v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1272/2008. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Právní upozornění: Výše uvedené informace se považují za správné, ale není potřebné aby byly obecně závazné a                    

budou použity pouze jako pomůcka. Společnost nenese odpovědnost za škodu vyplývající z 

manipulace nebo kontaktu s výše uvedeným výrobkem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oddíl 16: Další informace 

Další informace 
 


