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1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní označení / Číslo výrobku: KLEIBERIT PUR  507.0

· Pou�ití látky / přípravku Lepidlo
· Identifikace výrobce/dovozce:
KLEBCHEMIE
M.G.Becker GmbH & Co. KG
Max Becker Str. 4
D - 76356 Weingarten / Baden  -  Germany

· Obor poskytující informace:
Telefon:  +49 (0) 7244 62-0
FAX:      +49 (0) 7244 700-0

· Nouzové telefonní číslo: hse@kleiberit.com

2 Identifikace rizik
· Označení nebezpečí:
Xn Zdraví �kodlivý

· Nejzáva�něj�í nepříznivé účinky na zdraví člověka a �ivotní prostředí při pou�ívání látky/přípravku
R 20 Zdraví �kodlivý při vdechování.
R 36/37/38 Drá�dí oči, dýchací orgány a ků�i.
R 42/43 Mů�e vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s ků�í.
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

3 Slo�ení nebo informace o slo�kách
· Chemická charakteristika
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

·     CAS-č.  označení                      %     označ. R-věty

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0

difenylmethan-4,4´-diisokyanát
Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43

25-50%

4 Pokyny pro první pomoc
· V�eobecné pokyny:
Příznaky otravy se mohou projevit a� po mnoha hodinách,proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.

· Při nadýchání: Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.
· Při styku s ků�í:
Zasa�ené části poko�ky očistit vatou nebo buničinou a nakonec omýt vodou a jemným čistícím prostředkem.
Při neustávajícím podrá�dění poko�ky je nutno vyhledat lékaře.

· Při zasa�ení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
· Při po�ití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

5 Opatření pro zdolávání po�áru
· Vhodná hasiva: Způsob ha�ení přizpůsobit podmínkám v okolí.
· Zvlá�tní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů:
Při po�áru se mů�e uvolnit:
isokyanát
Nitrozní plyny
Stopy:
HCN
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 CZ



strana 2/4
Bezpečnostní  list

podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 18.05.2009 Revize: 18.05.2009

Obchodní označení / Číslo výrobku: KLEIBERIT PUR  507.0

(pokračování  strany 1)

DR

· Zvlá�tní ochranné prostředky pro hasiče: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Při účinku par, prachu nebo aerosolu pou�ít dýchácí ochranu.
· Bezpečnostní opatření pro ochranu �ivotního prostředí:
Zabránit vniknutí do kanalizace, výkopů a sklepů.
Nesmí proniknout do kanalizace,vrchních vod,spodních vod.

· Doporučené metody čistění a zne�kodnění:
Sebrat s materiály, vá�ícími kapaliny (písek, �těrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.

7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:

· Upozornění k bezpečnému zacházení: Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovi�ti.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná �ádná zvlá�tní opatření.

· Pokyny pro skladování:
· Po�adavky na skladovací prostory a nádoby: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
· Dal�í údaje k podmínkám skladování: Nádr� dr�et neprody�ně uzavřenou.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: �ádné dal�í údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry:
·     CAS-č.  označení latky              %     druh    hodnota jednotka

101-68-8 difenylmethan-4,4´-diisokyanát
NPK Krátkodobá hodnota: 0,1 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 0,05 mg/m3

S 
· Dal�í upozornění: Jako podklad slou�ily při zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostředky:
· V�eobecná ochranná a hygienická opatření:
Zdr�ovat od potravin, nápojů a krmiv.
Za�piněné, nasáknuté �aty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s poko�kou a zrakem.

· Ochrana dýchacích orgánů:
Ochrana dýchacího ústrojí jen při vytváření aerosolů nebo mlhy.
Filtr A/P2

· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Materiál rukavic
Butylkaučuk - BR (0,5 mm)
Fluorkaučuk (viton) - FKM (0,4 mm)
Nitrilkaučuk - NBR (0,35 mm)
přírodní kaučuk (latex) - NR (0,5 mm)
chloroprenový kaučuk - CR (0,5 mm)
Rukavice z PVC (0,5 mm)

· Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· V�eobecné údaje

· Skupenství: Kapalná
(pokračování na straně 3)
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· Barva: Hnědá
· Zápach (vůně): Slabý, charakteristický

· Změna stavu
· Teplota (rozmezí teplot) varu: 208°C

· Bod vzplanutí: 212°C

· Zápalná teplota: 520°C

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Meze výbu�nosti:
· Dolní mez: 0,4 Vol %

· Tenze par při 20°C: < 0,00001 hPa

· Hustota při 20°C: 1,13 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
· vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Viskozita:
· Dynamicky při 20°C: 8000 mPas

Methode: Brookfield RVT

10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu pou�ití.

· Nebezpečné reakce: �ádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy �ádné nebezpečné produkty při rozkladu.

11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:

· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

101-68-8 difenylmethan-4,4´-diisokyanát
Orálně LD50 15000 mg/kg (rat)

· Primární drá�divé účinky:
· na ků�i: Drá�dí ků�i a sliznice.
· na zrak: Drá�divé účinky

· Senzibilizace:
Vdechnutím je mo�ná senzibilizace.
Stykem s poko�kou je mo�né přecitlivělost.

· Senzibilizace Mů�e vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s ků�í.

12 Ekologické informace
· V�eobecná upozornění: Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.

13 Pokyny k likvidaci
· Doporučení: Musí se, za dodr�ení příslu�ných předpisů, podrobit zvlá�tnímu o�etření.
· Evropský katalog odpadů

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpou�tědla nebo jiné nebezpečné látky
08 05 01 Odpadní isokyanáty

· Kontaminované obaly:
· Doporučení:
Kontaminované obaly se musí řádně vyprázdnit a po odpovídajícím očistění se mohou znovu pou�ít.

(pokračování na straně 4)
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14 Informace pro přepravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):

· ADR/RID-GGVS/E třída: Kein Gefahrgut / No dangerous good
· Námořní přeprava IMDG:

· IMDG-třída: Kein Gefahrgut / No dangerous good
· Látka zneči�ťující moře: Ne

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída: Kein Gefahrgut / No dangerous good

15 Informace o předpisech
· Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.

· Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu:
Xn Zdraví �kodlivý

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
difenylmethan-4,4´-diisokyanát

· R-věty:
20 Zdraví �kodlivý při vdechování.
36/37/38 Drá�dí oči, dýchací orgány a ků�i.
42/43 Mů�e vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s ků�í.

· S-věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
23 Nevdechovat aerosol,výpary
36/37 Pou�ívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okam�itě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li mo�no, uka�te

toto označení).
· Zvlá�tní označení určitých přípravků:
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

16 Dal�í informace
Údaje se opírají o dne�ní stav na�ich vědomostí, nepředstavují v�ak záruku vlastností produktu a nevznikají
tak �ádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní věty R
20 Zdraví �kodlivý při vdechování.
36/37/38 Drá�dí oči, dýchací orgány a ků�i.
42/43 Mů�e vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s ků�í.

· Obor, vydávající bezpečnostní list: Safety & Environment
· Poradce: Dr. Wolfgang Stüber
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