
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31   

 

Ca GLUE PRO 

Datum vydání: 

10.01.2018 

Datum revize: 

26.09.2019 

Strana 1 / 9 

Verze: 3.0 

 

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku:  

  
1.1. Identifikátor výrobku:     

Obchodní název:   Ca GLUE PRO 

Číslo produktu:                CH80161 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:  

Příslušná určená použití směsi:   Kyanoakrylátové epidlo.  

Nedoporučená použití směsi:   Další informace nejsou k dispozici. 

 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

CHEMISTRY PRO, s.r.o. 

                sídlo: Pod Letištěm  854/26, 779 00 Olomouc 

             kancelář: Stupkova 18, 779 00 Olomouc 

             tel. číslo: +420 585 242 873 (pondělí až pátek 8,00 až 16,00 hod) 

            e-mail: info@chemistrypro.eu 

Odborně způsobilá osoba:  ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel .: +420 373 721 316, 

email: info@envigroup.cz 

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:     

CHEMISTRY PRO, s.r.o. 

Pod Letištěm 854/26, 779 00 Olomouc 

nouzové telefonní číslo: +420 720 970 934 

Toxikologické informační středisko,  

Na bojišti 1, 128 08 PRAHA 2  

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin/den) 

  

 

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti  

 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi: 

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP), (ve znění pozdějších změn 

a doplňků). Z uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení ES 

1907/2006 ve znění pozdějších změn.  

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

 

Skin Irrit. 2 H315  Dráždí kůži. 

Eye Irrit. 2 H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

STOT SE 3  H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 
2.2. Prvky označení:   

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

 
Signální slovo:   Varování 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:  

H315  Dráždí kůži. 

H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

mailto:info@chemistrypro.eu
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Pokyny pro bezpečné zacházení:  

P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P261   Zabraňte vdechovaní par nebo aerosolu.  

P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P312   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

 

Obsahuje: 

ethyl-2-kyanakrylát 

 

Doplňující informace: 

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

 

2.3. Další nebezpečnost.  

Informace není k dispozici. 

 

Výsledky posouzení PBT a vPvB:  

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 

1907/2006. 

 

 

Oddíl 3. Složení/informace o složkách: 
3.1. Látky: 

Irelevantní informace. 

  

3.2. Směsi:  

Směs obsahuje následující nebezpečné složky: 

Identifikátor složky: 

Indexové číslo 

Číslo CAS 

Číslo ES 

Registrační číslo 

Obsah (hm. %) 
Klasifikace podle nařízení  

(ES) č. 1272/2008 

ethyl-2-kyanakrylát 

7085-85-0 

230-391-5 

607-236-00-9 

01-2119527766-29-xxxx 

80 - <100 % 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

1,4-dihydroxybenzen 

123-31-9 

204-617-8 

604-005-00-4 

- 

<0,1 

Acute Tox. 4, H302 

Skin Sens. 1, H317 

Eye Dam. 1, H318 

Muta 2, H341 

Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

 

Specifický koncentrační limit: 

ethyl-2-kyanakrylát 

CAS: 7085-85-0 

EINECS: 230-391-5  

Indexové číslo: 607-236-00-9 

Reg.č.: 01-2119527766-29-xxxx 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 % 

Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.  
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ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc.  

4.1 Popis první pomoci: 

Přečtěte si bezpečnostní pokyny na štítku. Neočekává se, že škodlivé používání bude ohrožovat zdraví. Pokud máte nějaké 

příznaky nebo pochybnosti, obraťte se na svého lékaře a ukažte bezpečnostní list, označení. Doporučuje se symptomatická 

léčba. Ujistěte se, že není postižený v bezvědomí. Nedávejte nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke spontánnímu 

zvracení, vyhněte se zvracení do dýchacích cest, aspiraci. 

Při nadýchání:  V případě vdechnutí přivést postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat 

lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží:  Odstraňte kontaminované oblečení. Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou. Při 

přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí:  Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte vlažnou tekoucí vodou. Pokud má 

postižený kontaktní čočky, je třeba je před vyplachováním vyjmout. Dávejte pozor, aby nedošlo k 

zasažení druhého oka. Vyhledejte lékařskou pomoc. Slepené oči se nikdy neotvírejte násilím 

Při požití:  Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 

pomoc. Při kontaktu produktu se rty držte ústa otevřená, rty nepřikládejte k sobě. 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  

Při delší expozici: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

Účinky po opakované nebo delší expozici: kašel, dýchací potíže, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, poškození/podráždění 

očí. 

Po požití: Při požití může být zdraví škodlivý. 

Po kontaktu s pokožkou: Zarudnutí, bolesti. 

Po kontaktu s očima: Zarudnutí, bolesti. 

 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  

Není známa žádná specifická terapie. Použijte podpornou a symptomatickou léčbu.  
 

 

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru.  
5.1 Hasiva.  

Vhodná hasiva:  

Tříštěná voda, pěna odolná alkoholům, suché hasivo, oxid uhličitý (CO2) nebo jiné hasící plyny - hasivo přizpůsobit okolí.  

 

Nevhodná hasiva:  

Nepoužívejte plný proud vody, může přispívat k šíření požáru 

 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  

Směs není hořlavá.  Při hoření mohou vznikat dráždivé nebo zdraví škodlivé plyny/výpary/kouř (oxid uhelnatý, aldehydy, 

saze, jiné produkty rozkladu organických látek, oxidy dusíku). 

 

5.3 Pokyny pro hasiče: 

Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z 

bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do 

kanalizace. 

 

 

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku.  
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  

Dodržujte předpisy pro ochranu osob a bezpečnost při práci. Kyanakrylát - nebezpečí - během sekundy slepí pokožku a 

oční víčka dohromady. V případě havárie se vyvarujte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nevdechovat páry/ 

aerosoly. Nechráněné osoby vykázat z místa havárie. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. V 

uzavřených prostorách zabezpečte dostatečnou ventilaci. Další ochranná opatření mohou být zapotřebí v závislosti na 

konkrétních okolnostech a / nebo znaleckém posudku osob odpovídajících za nouzové situace. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  

Okamžitě odstraňte zdroj/příčinu úniku, můžete-li tak učinit bez rizika. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do kanalizace, 
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povrchových nebo spodních vod. Použijte vhodný neutralizační prostředek. Velký rozsah úniku oznamte příslušným 

úřadům odpovědným za ochranu životního prostředí. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  

Absorbujte do vhodného nehořlavého a nereaktivního absorpčního materiálu, jako např. bentonit, vapex, půda, písek nebo 

jiné a umístěte do uzavíratelného a označeného kontejneru pro bezpečnou likvidaci. Je možné i produkt smíchat s vodou, 

nechat zpolymerovat a poté mechanicky sebrat. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s předpisy jak nebezpečný odpad.  

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  

Dodržujte pokyny uvedené v oddílech 8 a 13. 

 

 

ODDÍL 7. Zacházení a skladování.  
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení.  

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Při používání důkladně větrejte. Vzhledem k možnosti vystavení 

účinkům nebezpečné látky obsažené ve směsi, při jakékoliv manipulaci se směsí používejte důsledně předepsané ochranné 

prostředky. Osobní ochrana viz. Oddíl 8. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte všechny pokyny pro použití, 

expoziční limity a bezpečnostní opatření. Manipulujte tak, aby nedošlo k náhodnému úniku.  

 

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

Skladujte pouze v originálních obalech. Skladujte na suchém, chladném místě chráněném před působení povětrnosti s 

dostatečným větráním. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. 

Dodržujte pokyny uvedené na štítku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. 

Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. 

Skladovat odděleně od silných kyselin a silných oxidačních činidel a alkálií. 

 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:  

Lepidlo 

 

 

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky.  
8.1 Kontrolní parametry.  

Ze směsi se mohou uvolňovat látky, pro než jsou dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění stanoveny 

následující kontrolní parametry 

CAS: 7085-85-0  Etyl-2-kyanakrylát 

PEL:      1 mg/m3  

NPEL-P:    2 mg/m3 

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

 

DNEL ethyl-2-kyanoakrylát (CAS 7085-85-0) 

Spotřebitel, dlouhodobě: inhalačně: systematický účinek - 9,25 mg/m3 

Spotřebitel, dlouhodobě: inhalačně: lokální účinek - 9,25 mg/m3 

Pracovník, dlouhodobě: inhalačně: systematický účinek - 9,25 mg/m3 

Pracovník, dlouhodobě: inhalačně: lokální účinek - 9,25 mg/m3 

 

PNEC – informace není k dispozici. 

 

8.2 Omezování expozice.  

Zajistěte dostatečné větrání. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci podle nařízení 361/2007 Sb. Dodržujte 

pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Zabraňte 

kontaktu s kůží a očima. Pravidelně nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné pomůcky. Udržujte pořádek na 

pracovišti. Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, 

koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem jsou 

založeny na jeho běžném použití.        

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracoviště a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný 

za bezpečnost práce a ochranu zdraví. 
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Vhodné technické kontroly:  

Nejsou potřebné žádné specifické požadavky. 

 

8.2.1 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:   

Ochrana očí a obličeje: 

Těsné ochranné brýle.  

Ochrana kůže / ochrana rukou: 

Ochranné rukavice dle EN 374. Materiál rukavic: butylkaučuk, PE laminát, PVC - Tloušťka materiálu:> = 0,4 mm; 

rezistencí doba:> 480 min. Je nutné zjistit u výrobce a dodržovat časy průniku materiálem ochranných rukavic. 

Ochrana kůže / jiná ochrana: 

Ochranný oděv a obuv. 

 

Ochrana dýchacích cest:  

Není vyžadována. Při nedostatečném větrání použijte ochranu dýchacích cest. 

Tepelná nebezpečí:  

Nehrozí při normálním používání. 

 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:   

Při skladování a manipulaci zajistěte těsnot obalů. Skladovací prostory vybavte pomůckami pro sanaci úniků – zabraňte 

vniknutí velkých množství do povrchových vodotečí a do kanalizace. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního 

prostředí, viz bod 6.2 a 12 

 

 

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti.  
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.  

Vzhled    kapalina 

Barva    bezbarvá 

Zápach   charakteristický 

Prahová hodnota zápachu    Údaj není k dispozici 

pH (při T=20°C)   Údaj není k dispozici 

Bod tání 1 bod tuhnutí   Údaj není k dispozici 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu   >149 °C 

Bod vzplanutí           80-93,4 °C         

Rychlost odpařování      Údaj není k dispozici  

Hořlavost (pevné látky, plyny)   Údaj není k dispozici 

Meze výbušnosti nebo hořlavosti   Údaj není k dispozici  

Tlak páry       <700 mbar  

Hustota páry      Údaj není k dispozici  

Relativní hustota  (20°C)    1,05 g/cm3 

Rozpustnost (voda / 20°C)   polymerizuje s vodou, rozpustný v acetonu 

Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda    Údaj není k dispozici 

Teplota samovznícení      450 °C 

Teplota rozkladu     Údaj není k dispozici 

Viskozita (25 °C)     95 – 125 mPas 

Výbušné vlastnosti    Údaj není k dispozici 

Oxidační vlastnosti    Údaj není k dispozici 

 

9.2 Další informace.  

Informace není k dispozicic. 

 

 

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita.  
10.1 Reaktivita.  

Směs není reaktivní za normálních podmínek používání a skladování.  

Prudce reaguje s vodou, vlhkostí – polymeruje za vzniku tepla. 
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10.2 Chemická stabilita:  

Směs je stabilní za běžných podmínek prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a 

manipulaci 

 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  

S vodou – polymeruje. 

 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  

Styk s vodou, mráz, přímý sluneční svit. 

 

10.5 Neslučitelné materiály:  

Voda, silné kyseliny, silná oxidační činidla, aminy, alkálie, alkohol. 

 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  

Při běžném používání nevznikají žádné nebezpečné rozkladné produkty. V případě požáru mohou při nedokonalém 

spalování nebo tepelném rozkladu za vysokých teplot mohou vznikat dráždivé nebo zdraví škodlivé plyny/výpary/kouř 

(oxid uhelnatý, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organických látek, oxidy dusíku). 

 

 

ODDÍL 11. Toxikologické informace.  
11.1 Informace o toxikologických účincích: 

a) Akutní toxicita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

ethyl-2-kyanoakrylát (CAS 7085-85-0) 

LD50 u krys, orálně:> 5000 mg / kg (OECD 401) 

LD50 Králík, dermálně:> 2000 mg / kg (OECD 402) 

1,4-dihydroxybenzen (CAS 123-31-9) 

LD50 u krys, orálně: 320-400 mg / kg 

LD50 potkan, dermálně:> 2000 mg / kg 

b)    Poleptání kůže/podráždění kůže  

Dráždí kůži. 

c) Vážné poškození očí/podráždění očí  

Způsobuje vážné podráždění očí. 

d) Respirační nebo kožní senzibilizace  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

e) Mutagenita zárodečných buněk 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

f) Karcinogenita 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

g) Reprodukční toxicita  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

h)      Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

i)       Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

j)   Aspirační nebezpečnost 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněné. 

Další údaje: Kyanakrylát – nebezpečí; během sekundy slepí pokožku a oční víčka dohromady. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

 

ODDÍL 12. Ekologické informace.  
12. 1 Toxicita 

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy.  

1,4-dihydroxybenzen (CAS 123-31-9) 

Akutně, ryby: LC50 0,04-0,1 mg / l - 96 h (Oncorhynchus mykiss) 
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Akutně, bezobratlí: EC50 0,13 mg / l - 48 h (Daphnia magna) 

Akutně, řasy: EC50 0,335 mg / l - 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost:  

Směs je biologicky odbouratelná (86 % - dní). 

 

12.3 Bioakumulační potenciál:  

BCF 40 

 

12.4 Mobilita v půdě:  

Informace není k dispozici. 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  

Směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, složky nejsou 

uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC). 

 

 

12.6 Jiné nepříznivé účinky:  

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace. 

   

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování.  

 
13.1 Metody nakládání s odpady.  

Doporučuje se odevzdat firmě mající licenci na zpracování odpadů nebo do autorizované sběrny. Likvidace musí odpovídat 

všem požadavků platných evropských a místních předpisů pro nebezpečné odpady.  

 

13.1.1 Metody zneškodňování látky nebo směsi:   

Nespotřebovaný přípravek neodstraňovat společně s odpadem z domácností. Zneškodnit v certifikované sběrně 

nebezpečných odpadů. Podle Evropského katalogu odpadů je klasifikace daného typu odpadu specifická pro dané použití, a 

ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musí provést konečný uživatel na základě jeho konkrétního použití.  

Navrhovaná klasifikace odpadu podle předpokládaného použití:  

Název druhu odpadu: Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

Katalogové číslo odpadu: 08 04 09. Nebezpečný odpad: ano (kategorie N) 

 

 

ODDÍL 14. Informace pro přepravu.  
Směs není klasifikována jako nebezpečná pro přepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA. 

 

14.1 UN-číslo:       IATA: UN 3334 

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 

 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:   IATA: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 

2-cyanoacrylate) 

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 

 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:  IATA: 9 

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA  

 

14.4 Obalová skupina: 

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA    III 

 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:   NE 

 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Letecká přeprava (IATA) 

Výstražná nálepka: Miscellaneous 

Excepted Quantity Code: E1 
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Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y964 - 

Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G 

Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 964 - Max. Net 

Qty/Pkg. 450 L 

Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 

L 

Zvláštní předpisy: A27 

Emergency Response Guide-Code (ERG): 9A 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy  

II úmluvy MARPOL a předpisu IBC:   Neaplikovatelné 

  

 

ODDÍL 15. Informace o předpisech.  
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 

směsi.  

-  Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. 

- Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).   

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

 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti.  

Nebylo vypracováno. 

 

 

ODDÍL 16. Další informace.  
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:   

26.09.2019: Překlad, změna názvu produktu a přizpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 830/2015 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

Text označení nebezpečí (H) uvedených oddíle 3:  

H302    Zdraví škodlivý při požití. 

H315   Dráždí kůži. 

H317    Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318    Způsobuje vážné poškození očí. 

H319   Způsobuje vážné podráždění očí. 

H335    Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H341   Podezření na genetické poškození. 

H351    Podezření na vyvolání rakoviny. 

H400   Vysoce toxický pro vodní organismy. 

 

Další použité zkratky:  

Skin Irrit. 2  Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

Eye Irrit. 2  Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích 

cest 

Acute Tox. 4 Akutní toxicita (orální), kategorie 4 

Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1 

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 

Muta. 2 Karcinogenita kategorie 2 

Carc. 2 Mutagenita, kategorie 2 

Aquatic Acute 1  Nebezpečný pro vodní prostředí- akutně, kategorie 1 

Exp. lim.   Expoziční limit  

PEL    Přípustný expoziční limit  

NPK-P    Nejvyšší přípustné koncentrace  

AGW    Hraniční hodnota na pracovišti (Arbeitsplatzgrenzwerte)  



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31   

 

Ca GLUE PRO 

Datum vydání: 

10.01.2018 

Datum revize: 

26.09.2019 

Strana 9 / 9 

Verze: 3.0 

 
PBT    Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické  

vPvB    Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  

DNEL    Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  

PNEC     Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům  

VOC    Těkavé organické látky  

CHSK    Chemická spotřeba kyslíku  

BSK    Biologická spotřeba kyslíku  

ČSN    Česká technická norma  

ACGIH    Americký výbor průmyslových hygieniků (American Conference of Industrial Hygienists)  

ICAO    Mezinárodní organizace pro civilní letectví  

IATA    Mezinárodní asociace leteckých dopravců  

IMDG    Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží  

MARPOL   Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí  

IBC    Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné  

   chemikálie  

LHE    Limitní hodnota expozice   

NOEC    Koncentrace nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky  

NOELR   Rychlost dávkování nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky 

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:  

Při tvorbě tohoto Bezpečnostního listu byly použity originální verze Bezpečnostních listů surovin a aktuální složení směsi. 

Hodnocení nebezpečnosti a klasifikace směsi:  

Hodnocení směsi bylo vykonáno expertním posudkem a konvenční kalkulační metodou podle Nařízení 1272/2008/ES. 

Poznámka pro uživatele:  

Tyto informace se vztahují pouze na výše uvedený produkt a nemusí být platné při použití s jiným produktem nebo v jiné 

oblasti použití. Informace odpovídají našim aktuálním nejlepším vědomostem a jsou podávány v dobré víře, avšak bez 

záruky. Tyto informace nenahrazují kvalitativní specifikace a nemohou být ani považovány za záruku vhodnosti produktu 

pro jakékoliv specifické použití. Uživatel produktu je odpovědný za dodržování všech platných předpisů a nařízení, i když 

nejsou v tomto Bezpečnostním listu přímo citované. Je zodpovědností uživatele, aby se ujistil, že poskytnuté informace 

jsou vhodné a dostačující pro jeho specifické použití produktu. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.  

Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti a odpovídající školení. 


