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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu
Obchodný názov PUP 750ml B1 na polystyrén

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Relevantné identifikované pou-
žitia

Lepenie stavebných prvkov vyžadujúcich štandardy pre rozšírenú po-
žiarnu odolnosť, vypeňovanie v tepelno-izolačných kompozitných
systémoch s EPS tepelných panelov, medzery maximálne 70 x 20 mm
(hĺbka x šírka), zakryté minerálnou omietkou, ideálna stavebná a izo-
lačná pena pre vypĺňanie a tmelenie dutín medzi murivom a oken-
ným rámom, okenné parapety, upevnenia okenných roliet atď., izolá-
cia trubkových konštrukcií.

Odporúčané obmedzenia použi-
tia

Žiadny pri bežnom spracovaní. Dodržiavajte pokyny v technickom lis-
te

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Adresa fischerwerke GmbH & Co. KG

Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefón: +49(0)7443 12-0
Fax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Uvedenie do obehu fischer SK s.r.o.
Nová Rožňavská 134 A
831 04 Bratislava, Slovak Republic
Telefón: +421 2 4920 6046
Fax: +421 2 4920 6044
E-mail: info@fischerwerke.sk
Internet: www.fischer-sk.sk

1.4 Núdzové telefónne číslo
Číslo tiesňového volania NTIC SR +421 (0) 2 5477 4166 (24h) / +49(0)6132-84463 (24h)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES)
č.1272/2008

Aerosol 1; H222 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2;
H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE
3; H335 STOT RE 2; H373
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2.2 Prvky označovania
Výstražný piktogram

GHS02 GHS07 GHS08

Výstražné slovo Nebezpečenstvo

Komponenty určujúce nebezpe-
čenstvo

Diisokyanát, izomérov a homológov

H vety podľa EÚ H222: Mimoriadne horľavý aerosól.
H229: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo
dýchacie ťažkosti.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakova-
nej expozícii .

P vety P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo
etiketu výrobku.
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horú-
cich povrchov. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to
ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okulia-
re/ochranu tváre.
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám
nad 50 oC/122 oF.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu špeciálny nakladanie s odpadmi

Doplňujúce informácie EUH204: Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
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Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným svetlom a teplotami
nad 50 °C. Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebo-
vaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávať
mimo zdrojov vznietenia - nefajčiť. Uchovávať mimo dosahu detí. Bu-
ildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation.

U ľudí, ktorí sú senzibilní práve na diizokyanáty, môže manipulácia s
výrobkom vyvolať alergické reakcie. Pri astme, ekzematóznych kožný-
ch ochoreniach alebo kožných problémoch zabráňte kontaktu s pro-
duktom, vrátane kontaktu pokožky s produktom. V prípade nedosta-
točného vetrania nepoužívajte tento výrobok, alebo noste ochrannú
masku s príslušným plynovým filtrom (Typ A1 podľa EN 14387).

2.3 Iná nebezpečnosť
Ohrozenie zdravia Nie sú známe.

Dodatoč. nebezpečenstvá pre
človeka/životné prostredie

Nie sú známe.

Označenie nebezpečenstva Nie sú známe.

Upozornenia na nebezpečenstvo Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
Nebezpečné účinné látky

Účinné látky Zatriedenie 1272/2008/ES Koncen-
trácia

Diisokyanát, izomérov a
homológov

Č. CAS: 9016-87-9
Č. ES: 618-498-9
Č. REACH: Látka pod-
ľa Nariadenia (EU) č.
1907/2006 [REACH] ne-
podlieha povinnej regis-
trácii.

Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT
SE 3; H335 STOT RE 2; H373

25.0 -
50.0 %

tris(2-chloro-1-methylet-
hyl) phosphate

Č. CAS: 13674-84-5
Č. ES: 237-158-7
Č. REACH:
01-2119486772-26,
01-2119447716-31

Acute Tox. 4; H302 10.0 -
25.0 %

dimetyléter Č. CAS: 115-10-6
Č. ES: 204-065-8
Indexové č.:
603-019-00-8
Č. REACH:
01-2119472128-37,
01-2119519269-33

Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220 2.5 - 10.0
%

a izobután Č. CAS: 75-28-5
Č. ES: 200-857-2
Indexové č.:
601-004-00-0
Č. REACH:
01-2119485395-27

Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 2.5 - 10.0
%

propán Č. CAS: 74-98-6
Č. ES: 200-827-9
Indexové č.:
601-003-00-5
Č. REACH:
01-2119486944-21

Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 < 2.5 %
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Účinné látky Zatriedenie 1272/2008/ES Koncen-
trácia

2,2-dimethylpropan-1-ol,
tribromo derivative

Č. CAS: 36483-57-5
Č. ES: 253-057-0

Eye Irrit. 2; H319 < 2.5 %

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné upozornenia Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
Ihneď odstráňte/odložte všetké kontaminované oblečenie.

Pri vdýchnutí PRI NADÝCHANÍ: Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a pone-
chajte v kľude v polohe pohodlnej pre dýchanie.
Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do zabezpečenej polohy na
boku a vyhľadajte lekársku pomoc.

pri styku s pokožkou Použite mechanické manipulačné zariadenie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Zľahka omývajte veľkým množstvom
vody a mydlom.

Pri styku s okom Použite mechanické manipulačné zariadenie.
Pri vniknutí do očí odstráňte kontaktné šošovky a ihneď vyplachujte
nejmenej 15 minút veľkým množstvom vody i pod viečkami.

Pri požití Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal
alebo etiketu.
Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Vypite 1
alebo 2 poháre vody.
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Okamžitá lekárska pomoc Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Osobitné lekárske ošetrenie Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Hasiaci prostriedok (vhodný) Oxid uhličitý (CO2)

Suchý prášok
Pena
Sprchový prúd vody

Hasiaci prostriedok (nevhodný) Veľký prúd vody
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Zvlášt. nebezpeč. následkom
látky, produkt spaľovania alebo
vznikajúce plyny

Nádoba môže pri zahriatí prasknúť.
Pri zahrievaní alebo požiari sa môže uvoľňovať toxický plyn.
Môže tvoriť na vzduchu výbušné zmesi.

5.3 Rady pre požiarnikov
Zvláštne ochranné prostriedky Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj.

Pri požiari a/alebo výbuchu nedýchajte dymy.

Ostatné údaje týkajúce sa likvi-
dácie požiaru

Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia
byť zneškodněné v súlade s miestnými predpismi.
Ochladzujte nádoby a ich okolie postrekom vodou. Nádoba môže pri
zahriatí prasknúť.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Ochranné opatrenia týkajúce sa
osôb

Zaiistite dostatočné vetranie, zvlášť v uzatvorených priestoroch.
Uschovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
Udržiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vyliatia/úniku.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Opatrenia na ochranu životného
prostredia

Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.
Zabráňte plošnému šíreniu (napr. zahradením alebo olejovou barié-
rou).

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace metódy/zachytenie Nechajte nasiaknúť do inertného absorbčného materiálu (napr. pies-

ku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzálneho sorbentu, pilín).
Nechajte stuhnúť, použite mechanické manipulačné zariadenie.
Zabezpečte primerané vetranie.
Nesplachujte vodou.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Odkaz na iné odseky Viď oddiel 8/13

6.5 Dodatočné pokyny
Ostatné údaje Pozberaný materiál spracujte spôsobom uvedeným v oddieli "Zneš-

kodnenie odpadov".
Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Opatrenia na bezpečnú manipu-
láciu

Manipulujte s nádobou a otvárajte ju opatrne.
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Zaiistite dostatočnú výmenu vzduchu a/alebo odsávanie v pracovných
priestoroch. Pary sú ťažšie jako vzduch a môžu sa šíriť po podlahe.
POZOR: Aerosol je pod tlakom. Nevystavujte slnečnému žiareniu a
teplotám nad 50 °C. Neotvárajte násilím a po použití nevhadzujte do
ohňa. Nestriekajte do ohňa ani na žeravé predmety.

Upozornenia týkajúce sa ochra-
ny proti požiaru a explózii

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám
nad 50 °C. Neotvárajte silou ani nespaľujte po použití.
Nestriekajte do plameňov ani na iný žeravý materiál.
Uschovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.
Vykonajte predbežné opatrenia proti statickej elektrine.

7.2 Podmienky bezpečného skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie
priestory a nádoby

Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na chladnom, dobre vetranom
mieste.
Nádoba môže pri zahriatí prasknúť.
Uchovávajte v súlade s miestnymi predpismi.

Trieda skladovania LGK 2B (TRGS 510)

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. Použitia
Určené použitie Hadičková pena. Podrobné informácie: pozri technické informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

dimethyl-ether
Európa
Dlhodobá hodnota / mg/m3 Dlhodobá hodnota / ppm Výdaj /dátum Zdroj
1 920 1 000 2000/39 24
Zdroj: 24 - SMERNICA KOMISIE 2009/161/EÚ

ISOBUTANE (CONTAINING >= 0,1 % BUTADIENE (203-450-8))
Slovensko
Dlhodobá hodnota /
ppm

Dlhodobá hodnota /
mg/m3

Kancerogénny (K) Meniaci genotyp (M) Zdroj

1000 2400 1 2 34
Zdroj: 34 - NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozí-
ciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Leerzeile

8.2 Kontroly expozície
Ochrana dýchacích ciest pri bežnom použití sa nevyžaduje

Pri nedostatočnom vetraní použite dýchací prístroj.
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krátky čas (akútna): AX

Vyššia expozícia: Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný
prístroj) (EN 133)

Poznámka: Je potrebné dbať na obmedzenia gravidity zvierat podľa
GesStoffV(vyhláška o nebezpečných látkach) v kombinácii s pravidlami
používania ochranných dýchacích prístrojov (BGR 190).

Ochrana rúk profesionáli (dlhý kontakt) :Používajte ochranné rukavice.

Vhodný materiál: butylkaučuk, Chlóroprén, Nitrilkaučuk

Nevhodný materiál: Rukavice z PVC na jednorázové použitie

Hrúbka/sila materiálu: >= 0,5 mm

Čas prieniku: >120 min

Poznámka: Po opotrebení vymeňte.

Poznámka: Vyžiadajte si informácie o priepustnosti rukavíc od ich dodávateľa..
Uvedomte si, že pri dennom používaní môže byť trvanlivosť chemicky
odolných rukavíc v dôsledku vonkajších vplyvov (napr. teploty) značne
kratšia ako hodnota nameraná podľa EN 374.

súkromnými užívateľmi (krátky kontakt) :

Vhodný materiál: pripojené jednorazové rukavice

Poznámka: Rukavice použite len raz.

Ochrana očí Tesne priliehajúce ochranné okuliare

Ochrana tela Použite vhodné ochranné prostriedky.

Poznámka: Zvoľte ochranu tela podľa množstva a koncentrácie nebezpečnej látky
na pracovisku.

Všeobecné ochranné a hygienic-
ké opatrenia

V miestach použitia by malo byť zakázané fajčenie a požívanie potra-
vín a nápojov.
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.
Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
Nevdychujte výpary/hmlu/plyn.
Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky.
Udržujte mimo kontakt s potravinami, nápojmi a krmivami pre zviera-
tá.
Pred manipuláciou s výrobkom naneste na pokožku ochranný krém.

Informácia týkajúca sa ustano-
vení ochrany životného prostre-
dia

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.
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ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo Aerosól

Farba žltý

Zápach charakteristický

Prah pachu nie je stanovené

Hodnota pH nepoužiteľné

Bod varu [°C] nepoužiteľné (aerosol)

Bod vzplanutia [°C] < 100

Poznámka: Aerosól

Rýchlosť vyparovania [kg/
(s*m2)]

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Hranica výbušnosti [Vol-% ]

Dolná medzná hodnota: 1,7

Horná medzná hodnota: 18,6

Tlak pary [kPa] 6

Hustota pár nie je stanovené

Hustota [g/cm3] 1,06

Relatívna hustota nie je stanovené

Rozpustnosť vo vode [g/l] nemiešateľný

Rozpustnosť v nie vodných te-
kutinách [g/l]

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Koeficient rozdelenia n-oktano-
lu/vody (log P O/W)

nie je stanovené

Teplota samovznietenia nie je samozápalný

Teplota rozkladu [°C] nie je stanovené

Viskozita (dynamická) [kg/(m*s)] nie je stanovené

Nebezpečenstvo výbuchu Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

Oxidačné vlastnosti Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

9.2 Iné informácie
Teplota vznietenia [°C] 235

Relatívna hustota pary nie je stanovené
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Obsah rozpúšťadla [%] 0,6

Druh merania: organické rozpúšťadlo

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Termický rozpad Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.2 Chemická stabilita
Chemická stabilita Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
Nebezpečné reakcie Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmie-

nok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Podmienky, ktorých sa treba vy-
varovať

Nádoba môže pri zahriatí prasknúť.
Pri použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.5 Nekompatibilné materiály
Látky, ktorým sa treba vyvarovať Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmie-

nok.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Produkty rozkladu Oxidy uhlíka

oxidy dusíka (NOx)

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Nebezpečné účinné látky

Diisokyanát, izomérov a homológov

Orálna toxicita [mg/
kg]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Poznámka Zdroj

> 5000 LD50 potkan OECD 423 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Dermálna toxicita [mg/kg] Testovacie kritérium Pokusné zviera Zdroj
> 5000 LD50 králik 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Inhalačná toxicita [mg/l] Testovacie kritérium Doba expozície Zdroj
1,5 LC50 4 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti
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Dráždivý účinok dýchacích
ciest

Dráždivý

tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate

Orálna toxicita [mg/kg] Testovacie kritérium Pokusné zviera Zdroj
2800 LD50 potkan 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Dermálna toxicita
[mg/kg]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Trvanie Poznámka Zdroj

> 2000 LD50 králik 24 h OECD 402 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Inhalačná toxicita
[mg/l]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Poznámka Doba expozície Zdroj

> 5 LC50 potkan OECD 403 4 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

dimethyl-ether

Inhalačná toxicita
[mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

308 LC50 potkan 4 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

ISOBUTANE (CONTAINING >= 0,1 % BUTADIENE (203-450-8))

Orálna toxicita [mg/kg] Zdroj
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes. 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Dermálna toxicita [mg/kg] Zdroj
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes. 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Inhalačná toxicita
[mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

> 50 LC50 potkan 4 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

propane

Orálna toxicita [mg/kg] Zdroj
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes. 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Dermálna toxicita [mg/kg] Zdroj
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes. 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti
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Inhalačná toxicita
[mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

20 LC50 potkan 4 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Leerzeile

Kožná dráždivosť Dráždi pokožku a sliznice

Dráždivé účinky na oči Dráždi oči.

Senzibilizácia Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

11.2 Dodatočné pokyny
Iné údaje (kap. 11) Produkt ako taký sa netestoval.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Nebezpečné účinné látky

Diisokyanát, izomérov a homológov

Toxicita pre ryby
[mg/l]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Druh merania Doba expozície Zdroj

> 100 LC50 Brachydanio rerio
(danio pruhované)

Pokyny OECD pre
skúšanie č. 203

96 h 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre daf-
nie [mg/l]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Doba expozície Druh merania Zdroj

> 1000 EC50 Daphnia magna
(perloočka velká)

24 h Pokyny OECD pre
skúšanie č. 202

100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre vodné
rastliny [mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

> 1640 ErC50: Scenedesmus subspica-
tus

72 h 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

NOEC (dafnia) [mg/l] Pokusné zviera Druh merania Doba expozície Zdroj
> 10 Dafnia magna (veľká

vodná blcha)
OECD 202 21 d 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Ľahká odbúrateľnosť
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tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate

Toxicita pre ryby [mg/
l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

98 LC50 Pimephales promelas
(čerebľa potočná)

96 h 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre daf-
nie [mg/l]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Doba expozície Druh merania Zdroj

131 EC50 Daphnia magna
(perloočka velká)

48 h Pokyny OECD pre
skúšanie č. 202

100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre vod-
né rastliny [mg/l]

Testovacie krité-
rium

Pokusné zviera Doba expozície Druh merania Zdroj

82 EC50 Selenastrum capri-
cornutum

72 h Pokyny OECD pre
skúšanie č. 201

100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Ľahká odbúrateľnosť

dimethyl-ether

Toxicita pre ryby [mg/l] Zdroj
> 1000 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre dafnie [mg/l] Zdroj
> 4400 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre vodné rastliny [mg/l] Zdroj
154,917 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Ľahká odbúrateľnosť

ISOBUTANE (CONTAINING >= 0,1 % BUTADIENE (203-450-8))

Toxicita pre ryby [mg/l] Zdroj
27,98 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre dafnie [mg/l] Zdroj
14,22 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre vodné rastliny [mg/l] Zdroj
7,71 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti
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Ľahká odbúrateľnosť

propane

Toxicita pre ryby [mg/l] Testovacie kritérium Doba expozície Zdroj
> 1000 LC50 96 h 100
Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre dafnie
[mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

14,22 LC50 Dafnia magna (veľká
vodná blcha)

48 h 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Toxicita pre vodné
rastliny [mg/l]

Testovacie kritérium Pokusné zviera Doba expozície Zdroj

7,71 EC50 Scenedesmus quadri-
cauda (zelené riasy)

96 h 100

Zdroj: 100 - údaje o spoločnosti

Ľahká odbúrateľnosť

2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative

Ľahká odbúrateľnosť

Leerzeile

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Eliminačné a rozdeľovacie me-
chanizmy

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Eliminácia v čistiarni odpadových
vôd

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Biologická odbúrateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.3 Bioakumulačný potenciál
Schopnosť bioakumulácie údaje sú nedostupné

Faktor biologickej koncentrácie Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.4 Mobilita v pôde
Rozmiestnenie v prostredí Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Mobilita

Mobilita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Výsledok zisťovania vlastnos-
tí perzistencia, toxicita, bioaku-
mulácia

Tento prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za odolnú, hro-
madiacu sa v organizme alebo toxickú (PBT).
Tento prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi odol-
nú alebo veľmi sa hromadiacu v organizme (vPvB).
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12.6 Iné nepriaznivé účinky
Všeobecné ekologické upozor-
nenia

Produkt ako taký sa netestoval.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu
Upozornenia týkajúce sa likvidá-
cie (všeobecne)

Zneškodnenie spoločne s bežným odpadom nie je povolené. Vyžaduje
sa špeciálny spôsob zneškodnenia podľa miestnych predpisov.
Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.
Vyprázdnite zostávajúci obsah.

Katalógové číslo odpadu 080501 - odpadové izokyanáty
160504 - plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúcich
nebezpečné látky
vytvrdený materiál: 200000 - KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD
A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE
FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

Likvidácia nevyčistených obalov Zneškodnite ako nepoužitý výrobok.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemný transport ADR/
RID

Námorný transport IMDG Letecký transport ICAO/
IATA

14.1 Číslo UN 1950 1950 1950
14.2 Označenie tovaru AEROSÓLY AEROSÓLY
14.2 Správne expedičné
označenie OSN

AEROSOLS Aerosols, flammable

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpečnosti pre dopra-
vu

2 2.1 2.1

Poznámka horľavý (maximum 1 L) flammable
Výstražná etiketa 2.1 2.1 2.1

Kategória 2
Klasifikačný kód 5F
Kód obmedzenia pre tu-
nely

D

14.5 Nebezpečnosť pre
životné prostredie

0: Non marine pollutant

Č. EmS F-D;S-U
Kategória
zhromažd'ovania

A

Leerzeile

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Bezpečnostné opatrenia pri bežnom použití sa nevyžaduje
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14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Doprava hromadného nákla-
du podľa prílohy II k dohovoru
MARPOL a Kódexu IBC

nepoužiteľné

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia
Obsah VOC 15,3 % (EU)

14,7 % (CH)

WGK (vlastná klasifikácia) 1

Klasifikácia podľa naradenia o
bezpečnosti prevádzky

Mimoriadne horlíavý
-

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Posúdenie bezpečnosti Nie je relevantné. Hodnotenia chemickej bezpečnosti neboli vykonané

pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie

Doslovné znenie H-viet H220: Mimoriadne horľavý plyn.
H222: Mimoriadne horľavý aerosól.
H280: Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo
dýchacie ťažkosti.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakova-
nej expozícii .
EUH204: Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Klasifikácia zmesí a použité me-
tódy na posúdenie podľa naria-
denia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Klasifikácia Hodnotenie
Aerosol 1; H222 Experimentálne dáta
Acute Tox. 4; H332 vypočítané
Skin Irrit. 2; H315 vypočítané
Eye Irrit. 2; H319 vypočítané
Resp. Sens. 1; H334 vypočítané
Skin Sens. 1; H317 vypočítané
Carc. 2; H351 vypočítané
STOT SE 3; H335 vypočítané
STOT RE 2; H373 vypočítané
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Odporúčané obmedzenia použi-
tia

Žiadny pri bežnom spracovaní. Dodržiavajte pokyny v technickom lis-
te

Zmeny oproti poslednej verzii sú označené s*.

Údaje sa opierajú o súčasný stav našich poznatkov a skúseností. Karta bezpečnostných údajov popisuje
výrobky vzhľadom na požiadavky bezpečnosti. Údaje neznamenajú zaručenie vlastností.


