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Bezpečnostní list  podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a normy ISO 11014-1 

sds-č. 0001 Revize: 24. 2. 2012 
HS kód: 3506 1000 
 
 

1. Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku 

 
Obchodní název : Glabete 
 
Určené použití : lepidlo 

 
Název spole čnosti : Ortwein GmbH 

Gentenriedweg 30 
73061 Ebersbach 
Německo 

 tel. +49 (0) 7163 52 296 
 fax +49 (0) 7163 51 512 
 

Informace v naléhavých situacích: 
24 hodin: Vegiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (německy/anglicky) 
Tel. +49 (0) 761 19 240 *1 

 

2. Identifikace nebezpe čnosti 

 
2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi 
 

Klasifikace (CLP): 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 

Klasifikace (DPD): 
 Nevyžaduje se. 
 
2.2 Prvky ozna čení 
 

Prvky ozna čení (CLP): 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 

Prvky ozna čení (DPD): 
 Výrobek nepodléhá klasifikaci podle výpočetních metod „Všeobecných pokynů pro klasifikaci 

přípravků ES“ v platném znění. 
 
2.3 Další nebezpe čnost 

Při správném používání žádná. 
 

                                                 

*
1 V ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 – 24 hod. denně. 

Tel.  +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (pozn. překl.) 
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3. Složení/informace o složkách 
 

Všeobecný chemický popis: 
 Jednosložkový vlhkostí tvrditelný tmel 
 
Základní látka p řípravku: 
 Silanem modifikovaný polyéter 
 
Prohlášení o složkách podle na řízení CLP (na řízení (ES) č. 1272/2008): 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 
Prohlášení o složkách podle na řízení DPD (nařízení (ES) č. 1999/45): 
 Neobsahuje žádné nebezpečné látky překračující limity podle nařízení EU. 
 
 

4. Pokyny pro první pomoc 

 
Při vdechnutí: 

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Při pot řísnění pokožky: 
Potřísněné místo opláchněte velkým množstvím vody a omyjte mýdlem, potom potřete vyživujícím 
krémem. Všechen kontaminovaný oděv si převlékněte. 
 

Při zasažení o čí: 
Okamžitě vyplachujte po dobu 10 minut velkým množstvím tekoucí vody. Podle situace vyhledejte 
lékaře. 
 

Při požití: 
Vypláchněte ústa a vypijte 1–2 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
 

4.2. Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 
Údaje nejsou k dispozici. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Viz oddíl „Popis pokynů pro první pomoc“. 
 

 

5. Opatření pro hašení požáru 

 
5.1 Hasiva 
 
Vhodná hasiva: 

Všechna běžná hasiva. 
 
Hasiva, která se z bezpe čnostních d ůvodů používat nesm ějí: 

Vysokotlaký vodní proud 
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5.2. Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 

Při požáru se mohou uvolňovat toxické plyny. 
 

5.3. Pokyny pro hasi če 
Používejte ochranné prostředky. 
Používejte samostatný dýchací přístroj. 

 
 

6. Opatření v p řípadě náhodného úniku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 
Používejte ochranné prostředky. 
Viz pokyny v oddíle 8. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí 
Nevyprazdňujte do kanalizace ani do povrchových nebo spodních vod. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění 
Odstraňujte mechanicky. 
Kontaminovaný materiál zneškodňujte jako odpad, jak je uvedeno v oddíle 13. 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Viz pokyny v oddíle 8. 

 
 

7. Zacházení a skladování 
 

7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení 
Hygienická opatření: 

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce. 
 

7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí 
Zajistěte dobré větrání, ventilaci nebo odtah. 
Přípravek uchovávejte v suchu a chladnu za teplot od 15 do 25 °C. 
 

7.3 Specifické kone čné použití (specifická kone čná použití) 
Lepidlo. 

 
 

8. Omezování expozice/osobní ochranné prost ředky 
 

8.1 Kontrolní parametry 
Žádné 
 

8.2 Omezování expozice 
 
Technické postupy omezování expozice: 

Zajistěte dobré větrání, ventilaci nebo odtah. 
 

Ochrana dýchacích orgánů: 
Pokud je větrání nedostatečné, používejte dýchací masku. 
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Ochrana rukou: 

Chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt nebo 
potřísnění (doporučuje se ochranný index alespoň 2, což odpovídá době průniku podle normy 
EN 374 delší než 30 minut): polychloropren (CR; tloušťka nejméně 1 mm) nebo přírodní kaučuk 
(NR; tloušťka nejméně 1 mm) Vhodné materiály pro delší přímý kontakt (doporučuje se ochranný 
index 6, což odpovídá době průniku podle normy EN 374 delší než 480 minut): polychloropren (CR; 
tloušťka nejméně 1 mm) nebo přírodní kaučuk (NR; tloušťka nejméně 1 mm). Tyto informace 
vycházejí z údajů v literatuře nebo z informací od výrobců rukavic, případně jsou vyvozeny 
z analogie s podobnými látkami. Nezapomínejte, že v praxi může být životnost chemicky odolných 
ochranných rukavic v důsledku řady ovlivňujících faktorů (např. teploty) výrazně kratší než doba 
průniku stanovená podle normy EN 374. Pokud jsou na rukavicích zjištěny známky oděru a 
opotřebení, je třeba je vyměnit. 
 

Ochrana očí: 
Ochranné bezpečnostní brýle 
 

Ochrana kůže: 
Používejte ochranné prostředky. 
 

Pokyny k osobním ochranným prostředkům: 
Používejte pouze osobní ochranné prostředky s označením CE podle nařízení č. 819 ze dne 
19. srpna 1994. 

 
 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech 
Vzhled pasta 
Konzistence pastovitá 
Barva bílá 
Zápach charakteristický 
pH údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Počáteční bod varu údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Zápalná teplota údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Teplota rozkladu údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Tlak par údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Hustota při 20 °C 1,45 g/cm3 
Objemová hmotnost údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Viskozita údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Viskozita (kinematická) údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Výbušné vlastnosti údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Rozpustnost ve vodě (20 °C) (kvalitativně) nerozpustný 
Teplota tuhnutí údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Bod tání údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Hořlavost údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Teplota samovznícení údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Meze výbušnosti údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Rychlost odpařování údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Hustota par údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
Oxidační vlastnosti údaje nejsou k dispozici / neuplatňuje se 
 
9.2. Další informace 
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10. Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita 
Při používání pro určený účel není reaktivní. 
 

10.2 Chemická stabilita 
Za doporučených skladovacích podmínek je stálý. 
 

10.3 Možnost nebezpe čných reakcí 
Viz oddíl o reaktivitě. 
 

10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit 
Při používání pro určený účel žádné nejsou. 
 

10.5 Neslu čitelné materiály 
Při používání pro určený účel žádné. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Při používání podle specifikací nedochází k rozkladu. 

 
 

11. Toxikologické informace 
 

Všeobecné toxikologické informace: 
Podle našich nejlepších znalostí se při správném zacházení s přípravkem a jeho správném 
používání žádné škodlivé účinky nepředpokládají. 

 
 

12. Ekologické informace 
 

Všeobecné ekologické informace: 
Nevyprazdňujte do kanalizace, půdy ani do vodních těles. 

 
 

13. Pokyny pro odstra ňování 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Likvidace přípravku: 

Platná kódová čísla odpadu EHS se netýkají výrobku, ale většinou zdroje. Lze si je vyžádat od 
výrobce. 
Podle porady s příslušným místním orgánem podléhá zvláštnímu zacházení. 

 
 

14. Informace pro p řepravu 
 

Všeobecné informace: 
Přípravek není nebezpečný podle RID, ADR, ADNR, IMDG, IARA-DGR 
. 
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15: Informace o p ředpisech – klasifikace a identifikace 
 

15.1  Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy 
týkající se látky nebo sm ěsi 

Obsah těkavých organických látek (VOS) 0 % 
(VOCV 814.018, VOC předpis CH) 
 

 

16. Další informace 
 

Další informace: 
Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí a týkají se výrobku ve stavu, ve kterém je 
dodán. Jejich účelem je výrobek charakterizovat z hlediska požadavků na bezpečnost a 
nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností. 


