
  

 
Bezpečnostní list 

Název Produktu: 

UHU All Purpose Super Strong & Safe 

 

Strana: 1/9 

Číslo verze: 8                                                                                 Sestaveno dne: 27.06.2015 

Revize: 18.01.2015 

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku                                                                     

1.1 Identifikátor výrobku: 

      Obchodní název:     UHU All Purpose Super Strong & Safe (kat.č.: 13900) 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

      Lepidlo 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

      1.3.1 Výrobce: 

          Název společnosti:                                UHU GmbH & Co.KG 

          Adresa společnosti:                               Herrmannstrasse 7 

     D 77815 Bühl (Baden) 

          Telefonní číslo:                                     +49 (0) 7223 284 0 

          Fax:     +49 (0) 7223 284 245 

          E mail:     info@uhu.boltongroup.de 

      1.3.2. Distributor: 

          Název společnosti:                                       Z – TRADE s.r.o. 

          Adresa společnosti:                                      třída Soukenická 76, Olivětín, 55001 Broumov                 

          Telefonní číslo:                                            +420 491 523 911 

          Fax:                                     +420 491 523 912 

          E-mail                                       ztrade@ztrade.cz 

          Web:                                                             www.ztrade.cz 

          Odborně způsobilá osoba za bezpečnostní list:     Vlastimil Kyral 

                   E-mail:                                                                   vlastimil.kyral@ztrade.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

      Nouzová služba poskytující informace:  Toxikologické informační středisko 

                                                                       Na Bojišti 1, 

                                                                       128 21 Praha 

      Telefonní číslo:                                        224 919 293 nebo 224 915 402 

      Provozní doba:                                         nepřetržitá 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti                                                                                                           

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

      2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

               Produkt není klasifikován podle nařízení CLP. 

      2.1.2 Další informace: 

               Neuvedeno. 

2.2 Prvky označení 

      Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

mailto:ztrade@ztrade.cz
http://www.ztrade.cz/
mailto:vlastimil.kyral@ztrade.cz
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      2.2.1 Výstražné symboly: 

  Odpadá. 

     2.2.2 Signální slovo: 

              Odpadá. 

2.2.3 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): 

         Odpadá. 

2.2.4 Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): 

         Odpadá. 

2.2.5 Doplňkové označení (EUH-věty): 

         EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

2.2.6 Nebezpečné složky k etiketování: 

         Odpadá. 

2.2.7 Povinné prvky pro označení: 

         2.2.7.1 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): 

                     Odpadá. 

         2.2.7.2 Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): 

   Odpadá. 

         2.2.7.3 Doplňkové označení (EUH-věty): 

                     EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. 

                                     Uchovávejte mimo dosah   dětí. 

          2.2.7.4 Nebezpečné složky k etiketování: 

                      Odpadá. 

2.3 Další nebezpečnost 

      Odpadá. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách                                                                                                        

3.1 Látky 

      odpadá 

3.2 Směsi 

Číslo CAS: 

Číslo ES: Název složky: 
Klasifikace složky podle 

nařízení č.1272/2008: 
Koncen-

trace(%): 

Poznámka: 

7085-85-0 

230-391-5 

ethyl-2-kyanakrylát Skin Irrit.2, H315; 

Eye Irrit.2, H319; 

STOT SE 3, H335 

70-100 HC 

Další informace: plné znění H-vět jsou uvedeny v oddílu 16. 

Poznámka: NC – notifikovaná klasifikace 

                   HC – harmonizovaná klasifikace 

                   LSELP – Látka se stanoveným expozičním limitem na pracovišti (361/2007 Sb.) 

                   LSELB - Látka se stanoveným expozičním limitem biologickým (432/2003 Sb.) 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc                                                                                                             

4.1 Popis první pomoci 

 4.1.1 Všeobecné pokyny 

          Dodržovat základní hygienické požadavky (po práci umývat ruce a obličej). Jiná zvláštní 

          opatření nejsou nutná. 

 4.1.2 Při nadýchání 

          Přívod čerstvého vzduchu, při přetrvávajících obtížích vyhledat lékaře. 

 4.1.3 Při zasažení kůže 

          Opláchnout teplou vodou. Ztvrdlý produkt neztrhávat z kůže. 

 4.1.4 Při zasažení očí 

          Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při 

          přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. 

 4.1.5 Při požití 

          Ihned se informovat u lékaře. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

      Nejsou k dispozici relevantní informace. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 Neuvádí se. 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru                                                                                                        

5.1 Hasiva 

      5.1.1 Vhodná hasiva: 

               CO2, hasící prášek, rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními 

               paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. 

      5.1.2 Nevhodná hasiva: 

               Nejsou k dispozici relevantní informace. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

      Nejsou k dispozici relevantní informace. 

5.3 Pokyny pro hasiče 

      Nejsou k dispozici žádná zvláštní opatření. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku                                                                                             

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

                Nejsou nutné. 

       6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze: 

                Nejsou nutné. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Nesmí proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 
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6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

      Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, 

      piliny). Sorbenty likvidovat v souladu s oddílem 13. Dopravit ke zpětnému zpracování nebo k    

      odstranění ve vhodných nádobách. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

      Informace o bezpečnému zacházení viz oddíl 7. 

      Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8. 

      Informace k odstranění viz oddíl 13. 

 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování                                                                                                               

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

      Nejsou k dispozici žádná zvláštní opatření. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

      Požadavky na skladovací prostory a nádoby 

      Nejlépe v původních obalech. Skladovat v chladnu a suchu. 

      Upozornění k hromadnému skladování 

      Neuvádí se. 

      Další údaje k podmínkám skladování 

      Neuvádí se. 

 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

       Používat pouze jako lepidlo. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky                                                                   

8.1 Kontrolní parametry 

      8.1.1 Mezní limity expozice na pracovišti: nejsou stanoveny 

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) 
Název složky Číslo CAS Expoziční limit Poznámka Faktor 

      

Pozn. I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. 

Pozn. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží. 

Pozn. P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 

Pozn. S - látka má senzibilizační účinek 

8.1.2 Biologické mezní limity 

          Nejsou stanoveny. 

8.2 Omezování expozice 

      8.2.1 Technická opatření na snížení expozice 

       Nejsou nutná. 

      8.2.2 Individuální ochranná opatření 
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              Všeobecná ochranná a hygienická opatření: 

      Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. 

      Ochrana očí a tváře 

              Brýle se doporučují při plnění nebo přečerpávání produktu. 

              Ochrana kůže 

              Používat ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu. 

              Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro odolnost vůči 

              produktu. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Je 

              nutné zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. 

              Ochrana ostatních částí těla 

              Není nutná. 

              Ochrana dýchacích cest 

              Není nutná. 

              Tepelné nebezpečí 

              Nehrozí popáleniny. 

    8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 

   Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodních vod, povodí nebo kanalizace. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti                                                                                                 

Skupenství: pastovité 

Vzhled: čirý 

Vůně / zápach: charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: neurčeno 

pH: nedá se použít 

Bod tání / bod tuhnutí: neurčeno 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 2230°C 

Bod vzplanutí: 125°C 

Rychlost odpařování: neurčeno 

Hořlavost (pevné látky, plyny): neurčeno 

Horní/Spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti 

horní: 

neurčeno 

Tlak par: neurčeno 

Hustota par: neurčeno 

Relativní hustota: 1,03 g/cm3 při 20°C 
Mísitelnost s vodou: nemísitelná nebo jen málo mísitelná 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: neurčeno 

Teplota samovznícení: není samozápalný 

Teplota rozkladu: neurčeno 

Viskozita dynamická: 50 mPas při 20°C 

Viskozita kinematická: neurčeno 

Výbušné vlastnosti: nehrozí nebezpečí exploze 

Oxidační vlastnosti: neurčeno 

Organická ředidla: 0 % 

Obsah netěkavých složek: 11,4 % 

Jiná informace: neurčeno 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita                                                                                                                    

10.1 Reaktivita: Není nebezpečný reaktivitou známo podle podmínek příslušného použití. 

10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních / běžných podmínek. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Polymerizace za vyvíjení tepla. 

     Reakce s vodou. 

     Reakce s aminy. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné při při skladování a použití v souladu s pokyny. 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace                                                                                                           

11.1 Informace o toxikologických účincích 

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Relevantní složky pro výpočtovou metodu: 

Název látky Číslo CAS Expozice Hodnota toxicity Testováno na: 

     

- Žíravost/dráždivost kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci 

splněna. 

- Senzibilizace dýchacích cest: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Senzibilizace kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci 

splněna. 

- Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.; 

- Reprodukční toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Toxicita pro specifické cíloví orgány – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou 

kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou 

kritéria pro klasifikaci splněna. 

- Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace                                                                                                               

12.1 Toxicita: 

   Akutní (krátkodobá) toxicita: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

   Chronická (dlouhodobá) toxicita: Nejsou k dispozici relevantní informace. 
Název látky Číslo CAS Expozice Hodnota toxicity Testováno na 

     

12.2 Perzistence a degradabilita: Nejsou k dispozici relevantní informace. 
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12.3 Bioakumulační potenciál: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

12.4 Mobilita v půdě: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Nepoužitelné. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou k dispozici relevantní informace. 

 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování                                                                                                        

13.1 Metody nakládání s odpadem 

V malém množství lze likvidovat jako komunální odpad. Při likvidaci odpadu se řiďte zákonem 

185/2001 Sb. o odpadech, zákon 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů. 

   Zařazení podle katalogu odpadů: 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

               látky (pro zbytky produktu) 

15 01 02 Plastové obaly. (pro prázdné a vyčištěné obaly) 

15 01 04 Kovové obaly. (pro prázdné a vyčištěné obaly) 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 

Doporučené odstraňování pomocí: spalovna nebezpečných odpadů 

 

ODDÍL 14: Přepravní informace                                                                                                             

14.1 UN Číslo: odpadá 

14.2 Oficiální pojmenování pro přepravu: odpadá 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: odpadá 

14.4 Obalová skupina: odpadá 

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí：odpadá 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 

        Klasifikační kód: odpadá 

        Bezpečnostní značka(y): odpadá 

        Zvláštní ustanovení (ZU): odpadá 

        Vyňatá množství (EQ): odpadá 

        Omezené množství (LQ): odpadá 

        Přepravní kategorie (PK): odpadá 

        Kód omezení pro tunely: odpadá 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neuplatňuje se 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech                                                                                                       

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platném znění, 
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Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi ve znění pozdějších předpisů, 

Kategorie SEVESO III: nestanovena 

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené – dle přílohy I: 

Žádná z obsažených látek neuvedená na seznamu 

Kvalifikační množství pro zařazení objektu do skupiny A: nestanoveno 

Kvalifikační množství pro zařazení objektu do skupiny B: nestanoveno 

Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, část III - Přeprava nebezpečných věcí (dohoda ADR), 

Zákon č. 361/2007 Sb. o stanovení podmínek ochrany zdraví při práci, 

Zákon č. 432/2003 Sb. o stanovení podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Doručení pro společné skladování nebezpečných látek. 

15.2 Posouzení chemická bezpečnosti: nebylo provedeno 

 

ODDÍL 16: Další informace                                                                                                                    

Význam použitých zkratek: 

CLP - Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

H-věta - standardní věty o nebezpečnosti 

P-věta - pokyny pro bezpečné zacházení 

EUH-věta - doplňující informace o nebezpečnosti 

CAS - Chemical Abstracts Service (Databáze chemických látek) 

EC - Číslo Evropské komise 

NC - notifikovaná klasifikace 

LSELP - Látka se stanoveným expozičním limitem na pracovišti (361/2007 Sb.) 

LSELB - Látka se stanoveným expozičním limitem biologickým (432/2003 Sb.) 

PEL - Přípustné expoziční limity 

NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace 

PTB - perzistentní, bioakumulativní a toxická vlastnost 

vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) 

UN Číslo - charakteristické čtyřčíslí přidělované předpisy OSN 

ZU - zvláštní ustanovení ADR 

EQ - vyňaté množství 

LQ - omezené množství 

PK - přepravní kategorie 

H315 – Dráždí kůži. 

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 
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H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

 

Konec bezpečnostního listu. 


