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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikátor výrobku Aqua + Click Sealer 

 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

 
1.2.1 Příslušná použití lepidlo 

 
1.2.2 Nedoporučená použití nejsou známa 

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního 

listu Kraftec B.V. 
De Pinckart 54 

5671 CC Nuenen / Nizozemí  

Tel. +31 (0) 40 263 11 22 

Fax +31 (0)40 291 36 09 
www. kraftec.nl  

E-mail info@kraftec.nl 
 

Adresa pro případné dotazy 

k technickým informacím 
týkajících se Bezpečnostního listu info@kraftec.nl 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

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

Flam. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Skin 

Irrit. 2: H315 Dráždí kůži. 

STOT SE 3: H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Aquatic Chronic 2: H411 Toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky. 

 
2.1.2 Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 

F, vysoce hořlavý – R 11: Vysoce hořlavý. 

R 66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 

popraskání kůže. R67: Vdechování par může způsobit ospalost a 

závratě. 

N, nebezpečný pro životní prostředí – R51/53: Toxický pro 

vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí. 

http://www/
mailto:info@kraftec.nl
mailto:info@kraftec.nl
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2.2 Prvky označení Výrobek je klasifikován a musí být označen 

v souladu se směrnicemi ES 

 
Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 

Výstražný symbol nebezpečnosti                                              

 Signální slovo  NEBEZPEČÍ 

Obsahuje uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny 
Standardní věta o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H315 Dráždí kůži. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 
Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 

otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných 

prostorách. P403 + P235 Skladujte na dobře větraném 

místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. 

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s 

místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 
2.3 Další nebezpečnost Další nebezpečnost nebyla na základě stávajících znalostí 

stanovena. 

 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

 

Typ výrobku: 

Výrobek je směs. 

 
Rozsah [0 %] | Látka 

50-< 100   | uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny 

CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, EU-INDEX: 649-328-00-1, ECB-č.: 01-2119473851-33-XXXX 

 GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H25-Asp. Tox. 1: H304 – Aquatic Chronic 2: H411 – Skin Irrit. 2: H315-STOT SE 3: 

H336 

EHS: F-Xn-N, R 11-51/53 65-67-66 
 

 

Komentář k součástem  Látky vzbuzující mimořádné obavy – SVHC: látky nejsou obsaženy nebo je jejich množství 

pod 0,1 %. Úplné znění H a R-vět: viz ODDÍL 16. 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

 
Při nadýchání Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. 

V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
Při kontaktu s kůží Při kontaktu s kůží omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. 

V případě pokračujícího podráždění kůže vyhledejte lékaře. 

 
Při zasažení očí Opatrně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Případně vyjměte 

kontaktní čočky, pokud je to snadno proveditelné. Pokračujte ve 

vyplachování. 

Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 
Při požití Nevyvolávejte zvracení. 

Okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Bolest hlavy 

Závratě Únava 

 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Postupujte podle příznaků 

 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva oxid uhličitý. 

Pěna. 
Proud rozprašované vody. 

 
Nevhodná hasiva 

Plný proud vody. 

 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí tvorby toxických produktů pyrolýzy. 

Nespálené uhlovodíky 

Oxid uhelnatý (CO), 

oxid uhličitý (CO2), 

oxidy dusíku (NOx) 
 

5.3 Pokyny pro hasiče Nevdechujte spaliny z exploze a/nebo hoření. 

 Použijte dýchací přístroj. 

Ohrožené nádoby chlaďte proudem vody. 

Zbytky po požáru a znečištěná voda použitá k hašení se musí zlikvidovat  
v souladu s místními předpisy. 
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. 

Používejte osobní ochranné 

pomůcky. 

Při vystavení působení var použijte dýchací přístroj. 
Vysoké riziko uklouznutí v případě unikajícího/rozsypaného produktu. 

 

6.2 Opatření na ochranu 

životního prostředí 
Zabraňte většímu šíření (např. zábranou nebo bariérami proti úniku oleje). 

 Nevypouštějte do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 

V případě, že se výrobek dostane do kanalizace/povrchových vod/podzemních 
vod, okamžitě informujte úřady. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Odstraňte pomocí absorpčního materiálu (např. písku, univerzálního pojiva, 

křemeliny). 

Absorbovanou látku zlikvidujte v souladu v předpisy. 

 
6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz ODDÍL 8+13 

 

 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

 
7.1 

 
Opatření pro bezpečné 

zacházení 

 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

 Nezdržujte se v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů vznícení. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

Výpary spolu se vzduchem mohou tvořit výbušnou směs. 

Použijte zařízení/doplňky odolné proti výbuchu a nejiskřivé nástroje. 

V prázdné nádobě se mohou vytvořit zápalné směsi. 

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, nebo neužívejte omamné látky. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce. 

Použijte ochranný krém. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Zabraňte vniknutí do země. 

Uchovávejte pouze v původním obalu. 

Neskladujte společně se zásadami. 

Neskladujte společně s oxidačními činidly. 

Neskladujte společně s kyselinami. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 

Chraňte před zahřátím/přehřátím a před 

sluncem. Uchovávejte v chladu. 

 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Viz použití produktu, ODDÍL 1.2 
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
 
 

8.1 Kontrolní parametry 

Složky s expozičními limity pro pracovní prostředí, které je třeba monitorovat (GB) 

 
Rozsah [%]  | Látka 

50-< 100  | Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny 

CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, EU-INDEX: 649-328-001-1, ECB-č: 

 01-2119473851-33-XXXX 

Dlouhodobá expozice: 1200 mg/m³ 
 

 

8.2 Omezování expozice 

 
Doplňkové informace týkající se návrhu systému 

Na pracovišti zajistěte dostatečné větrání. 

 
Ochrana očí  Ochranné brýle 

 
Ochrana rukou Uvedené informace představují doporučení. Ohledně dalších informací 

se obraťte na dodavatele rukavic: 

Butylkaučuk, > 480 min. (EN 374). 

Nitrilový kaučuk, > 480 min. (EN 374). 

 
Ochrana kůže Ochranný oděv odolný vůči 

rozpouštědlům. Lehký ochranný 

oděv, antistatický. 

 
Další informace Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. 

Nevdechujte páry/aerosoly. 

Osobní ochranné prostředky musí být zvoleny speciálně pro dané pracoviště v 

závislosti na koncentraci a množství používaných nebezpečných látek. 

Odolnost těchto prostředků vůči chemickým látkám je třeba zjistit u příslušného 

dodavatele. 

 
Ochrana dýchacích cest Pokud není větrání dostatečné, použijte ochranu dýchacích cest. 

Krátkodobě: filtrovací zařízení, filtr 

A. 

 
Tepelné nebezpečí Viz ODDÍL 7 

 
Vymezení a sledování expozice na životní prostředí 

Jednejte v souladu s platnými předpisy v oblasti životního prostředí 

omezujícími vypouštění do ovzduší, vody a půdy. 
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických 

vlastnostech Skupenství kapalina 
Barva různá 

Zápach charakteristický 

Prahová hodnota zápachu neurčena 

Hodnota pH není relevantní 
Hodnota pH [1 %] není relevantní 
Bod varu [°C] 0 (101,3 kPa) 

Bod vznícení [°C] 10 (DIN 53213) 

Hořlavost (pevná látka, plyn) [°C] není 

relevantní Dolní mez výbušnosti 0,8 Vol. % 

Horní mez výbušnosti 7,7 Vol. % 

Oxidační vlastnosti  žádné 

Tlak par/plynu [kPa] 
není relevantní 

Hustota [g/ml] 0,74 

Objemová hustota [kg/m³] není relevantní 

Rozpustnost ve vodě nerozpustný 

Rozdělovací koeficient [n-oktanol/voda] 
neurčeno 

Viskozita 7500 mPas 

Relativní hustota par ve vzduchu 
neurčeno 

Rychlost odpařování neurčeno 

Bod tání [°C]  neurčeno  

Teplota samovznícení [°C] neurčeno 

Teplota rozkladu [°C] neurčeno 

 
9.2 Další informace žádné 

 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

 

10.1 Reaktivita 
Možná tvorba hořlavých směsí ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování či zamlžení. 

 
10.2 Chemická stabilita 

Stabilní za normálních podmínek okolí (teplota okolí). 

 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Reakce se silnými oxidačními činidly. 

Reakce se silnými zásadami. Reakce se 

silnými kyselinami. 

 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Viz ODDÍL 7 

 
10.5 Neslučitelné materiály 

Viz ODDÍL 10.3 

 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

V případě zahřátí se mohou objevit následující produkty (rozkladu): Oxid 

uhlíku (Cox) 

Oxidy dusíku (NOx) 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1 Informace o toxikologických 

účincích Akutní toxicita 

 
Rozsah [%]  | Látka 

 50-< 100  | Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny, CAS: 

64742-49-0 
 

LD50, perkutánní, krysa: > 2000 mg/kg 

LD50, perorální, krysa: > 2000 mg/kg 

LC50, inhalační, krysa: > 20 mg/l (4 hod). 
 
 

Vážené poškození/podráždění očí neurčeno 

Poleptání/podráždění pokožky dráždivý 

Senzibilizace dýchacích orgánů nebo pokožky 

neurčeno 

Toxicita pro specifické cílové orgány - Výpary mohou způsobit ospalost a závratě 

jednorázová expozice 

Toxicita pro specifické cílové orgány - neurčeno 

opakovaná expozice 

Mutagenita neurčeno 

Toxicita pro reprodukci neurčeno 

Karcinogenita neurčeno 

Obecné poznámky Častý a nepřetržitý kontakt s kůží může způsobit její reakci (podráždění). 
Při vdechnutí ve větším množství mají páry rozpouštědla narkotický účinek. Má 

odmašťovací účinky na kůži. 

Může způsobit podráždění očí, sliznic a dýchacích orgánů. Toxikologické údaje 

kompletního výrobku nejsou k dispozici. 

Výrobek byl klasifikován na základě výpočtové metody směrnice o 

přípravcích. 
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ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1 Toxicita 

 
Rozsah [%]  | Látka 

 50-< 100  | Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cyklické sloučeniny, CAS: 

64742-49-0 
 

LC50 (96 hod), Daphnia magna: < 10 mg/l. 
 

 

12.2 Persistence a rozložitelnost 

 
Chování v životním 

 

 
 

neurčeno 

 prostředí 
Chování v čistírně odpadních 

vod 

 
neurčeno 

 Biologická rozložitelnost neurčeno 

12.3 Bioakumulační potenciál 
Žádné informace nejsou k 

dispozici 

 

12.4 Mobilita v půdě 
Žádné informace nejsou k 

dispozici 

 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Není relevantní 

 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Produkt je nerozpustný ve vodě. 

Ekologické údaje kompletního výrobku nejsou k dispozici. 

Výrobky byly klasifikovány na základě výpočtové metody směrnice o přípravcích. Výrobek 

nekontrolovaně nevypouštějte do okolního prostředí nebo do kanalizace. 
 

 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

 

13.1 Metody nakládání s odpady 

 
Odpad musí být likvidován v souladu se směrnicí o odpadech 2008/98/ES, jakož i dalšími národními a místními 

předpisy. Pro tento výrobek není možné určit kód odpadu v souladu s evropským katalogem odpadů (EWC), 

protože je možné klasifikovat jej pouze podle toho, jak je používán zákazníkem. Kód odpadu je nutné stanovit v 

rámci EU po dohodě s provozovatelem systému na likvidaci odpadů. 

 
Výrobek Likvidovat jako nebezpečný odpad. 

V případě potřeby koordinujte likvidaci s dodavatelem/orgány. 

 
Odpad č. (doporučené) 080409* 

 
Kontaminovaný obal Kontaminovaný obal musí být zlikvidován jako odpad. 

 
Odpad č. (doporučené) 150102 

150110* 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

14.1 Číslo OSN 

 
Viz ODDÍL 14.2 v souladu s názvem OSN pro zásilku 

 
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku 

Přeprava po zemi podle UN 1133 LEPIDLA (NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 3 III 

ADR/ROD 
- Klasifikační kód F1 

- Označení 

 
- ADR LQ 5 l 

- ADR 1.1.3.6 (8.6) Přepravní kategorie (kód omezení pro tunely) 3 (D/E) 

 
Vnitrozemská plavba (ADN) UN 1133 LEPIDLA (NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 3 III 

- Klasifikační kód F1 

- Označení 
 
 
 
 
 

Námořní přeprava v souladu s UN 1133 Lepidla (obsahují uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, izoalkany, 
IMDG cykloalkany) 3 III 

LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ 
MOŘE 

- EMS F-E, S-D 

- Označení 

 
- IMDG LQ 5 l 

 
Letecká přeprava v souladu s UN 1133 Lepidla 3 III 

IATA 

- Označení 

 
 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Viz ODDÍL 14.2 v souladu s názvem OSN pro zásilku 

 
14.4 Obalová skupina 

Viz ODDÍL 14.2 v souladu s názvem OSN pro zásilku 

 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Viz ODDÍL 14.2 v souladu s názvem pro zásilku 
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14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Relevantní informace podle ODDÍLŮ 6 až 8 

 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

Žádné informace nejsou k dispozici 

 
ODDÍL 15: Informace o předpisech 

 
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 

směsi 

NAŘÍZENÍ EHS 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 
1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES 

 
NAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU DOT klasifikace, ADR (2013); IMDG kód (2013,36. Amdt). IATA-DGR 

(2013). 

 
NÁRODNÍ PŘEDPISY EH40/2005 Limity expozice na pracovišti (druhé vydání, zveřejněno v prosinci 

(GB): 2011). CHIP 3/4 CHIP 

 
- Dodržování limitů Dodržujte limity pro mladistvé. 

pro osoby 
- VOC (1999/13/CE) 648, 715 g/l (ISO 11890-2) (ASTM D 2369) 

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo pro tento výrobek provedeno. 

 
ODDÍL 16: Další informace 

 
 

16.1 

 
 

R-VĚTY (ODDÍL 3) 

 
 

R-11: Vysoce hořlavý. 

 R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 
R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
R-67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

R-66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 

16.2 Standardní věta/věty o nebezpečnosti (ODDÍL 3) 

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H315: Dráždí kůži. 

H411: Toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky. H304: Při požití a vniknutí 

do dýchacích cest může způsobit smrt. H225: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
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16.3 Zkratky a akronymy: ADR = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

RID = Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

ADN = Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po 

vnitrozemských vodních cestách 

CAS = Chemical Abstracts Service, divize americké chemické společnosti 

poskytující databáze chemických informací 
CLP = klasifikace, označování a balení DMEL 

= odvozená minimální úroveň, při které 

dochází k nepříznivým účinkům DNEL = 

odvozená úroveň, při které nedochází k 

nepříznivým účinkům 

EC50 = střední účinná koncentrace 

ECB = Evropský úřad pro chemické 

látky EHS = Evropské hospodářské 

společenství 
EINECS = Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 

ELINCS = Evropský seznam oznámených chemických látek 

GHS = Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 
IATA = Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu 

IBC-kód = Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně 

přepravujících nebezpečné chemikálie 

IC50 = imobilizující koncentrace, 50 % 

IMDG =Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
IUCLID = Mezinárodní databáze a systém řízení pro správu údajů 

o chemických látkách LC50 = smrtelná koncentrace, 50 % 

LD50 = střední letální dávka 

MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění námořního znečištění z lodí 
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxické látky PNEC = 

odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým 

účinkům 

REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

TLV®TWA = limitní prahová hodnota - časově vážený průměr 

TLV®STEL = limitní prahová hodnota - krátkodobé limity VOC = 

těkavé organické sloučeniny 

vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
16.4 Další informace Postup 

klasifikace 

 

 
Flam. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. (na základě údajů ze 

zkoušek)   Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži. (metoda výpočtu) 

STOT SE 3: H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. (metoda výpočtu) 

Aquatic Chronic 2: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky. (metoda výpočtu) 

 Modifikovaná pozice žádná 

 


