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1. Identifikácia prípravku a výrobcu: 

 
1.1  VÝROBOK  
       Obchodný názov : Akrylátový  tmel   
  Na tmelenie a opravy v stavebníctve  
  
DOVOZCA   KVADROCHEM s.r.o. 

    Technická 5 

    821 01 Bratislava 

 
Tel. +421 43636272 

Fax. +421 43422443 
 

1.3 NÚDZOVÉ ÈÍSLO 
 

Núzové telefónne èíslo              tel.02/54774166, fax 02/54774605, Toxikologické informaèné centrum 
 

 
2. Zlo�enie a informácie o výrobku: 

    
Výrobok nie je pova�ovaný za nebezpeèný, obsahuje len niektoré nebezpeèné zlo�ky: 
 

Nebezpeèné látky: Èíslo 
CAS/EINECS/

EC index 

Obsah (s. %) Symbol R-vety S-vety 

1.2 Benzisotiazol-3/2H/ -
one 

002634-33-5/ 
220-120-9/613-

088-00-6 

0.01 do 0.02 Xn N 22-38-41-
43-50 

 

Metylizotiazolinon 002682-20-4/ 
220-239-6/��   

0.01 do 0.02 C N 20/22-34-
43-50 

 

 

Hydroxid sodný 

001310-73-2/ 
215-185-5/011-

002-00-6 

0.05 C 35  

 
   
3. Údaje o nebezpeènosti výrobku: 

Hlavné riziko ohrozenia: pri kontakte s oèami 

Mo�né nepriaznivé úèinky na  zdravie  èloveka pri pou�ívaní prípravku:  

- pri nadýchnutí   Za podmienok �tandartného pou�itia �iadne záva�né riziko 

- pri zasiahnutí ko�e:  Za podmienok �tandartného pou�itia �iadne záva�né riziko 

- pri zasiahnutí oèí:  Pøi priamom kontakte je mo�né mierne podrá�denie 

- pri po�ití:   Za podmienok �tandartného pou�itia �iadne záva�né riziko 
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4. Pokyny pre prvú pomoc: 

 V�eobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné potia�e alebo v prípade pochybností vyh¾adajte 

lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpeènostných údajov. 
4.1  Pri nadýchaní: Vyveïte postihnutého na èerstvý vzduch.  
4.2  Pri zasiahnutí ko�e : Umyte dôkladne ve¾kým mno�stvom vody a mydla. 
4.3  Pri zasiahnutí oèí: Okam�ite vyplachujte ve¾kým mno�stvom vody. Ak pretrvávajú �a�kosti, 

vyh¾adajte lekársku pomoc. 
4.4  Pri po�ití: Vypláchnite ústa vodou.  
 
 
5. Opatrenia pre hasenie : 

 
Trieda hor¾avosti:  nehor¾avý  
Vhodné hasivo: je mo�né pou�i� v�etky hasiace prostriedky 
 
 
6. Opatrenia v prípade náhodného úniku: 

 
6.1 Bezpeènostné opatrenia pre ochranu osôb: Chráòte sa osobnými ochrannými prostriedkami popísanými 

v kapitole 8.1. V prípade potreby pou�ite dýchací prístroj   

6.2  Doporuèené metódy èistenia a zne�kodnenia:        
- pri zneèistení: zbytky zamies� a ulo�i� do zodpovedajúceho sudu na odpad 
 

 
 
7. Pokyny pre pou�ívanie a skladovanie. 

 
7.1 Pokyny pre pou�ívanie: vyvarujte sa ka�dému nevyhnutnému kontaktu s poko�kou       

 
7.2 Pokyny pre skladovanie: skladujte na suchom a dobre vetranom mieste 

7.3 Manipulácia:  umyte si ruky a zasiahnuté miesta s mydlom a vodou pred jedením pitím, 

fajèením alebo pred odchodom z prácoviska 

                                                
 
 

8.  Expozícia/osobná ochrana: 

Osobná ochrana:  

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: �iadné zvlá�tne prostriedky nie sú vy�adované za podmienok 
�tandartného pou�itia a primeraného vetrania. 
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Ochrana rúk: V prípade opakovaného alebo dlhotrvajúceho kontaktu s výrobkom 

ochranné rukavice 

Ochrana ko�e: Pri be�nom pou�ití nie je �peciálne urèené 

Ochrana oèí: Ochranné okuliare 

Iné: Pri práci nejes�, nepi�, nefajèi� 

    
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti: 

Vzh¾ad: 
- Fyzikálny stav: pasta 
- Farba: rôzna 
Zápach: charakteristický 
- Teplota varu: NA 
- Charakteristiky hor¾avosti: NA 
- Bod vzplanutia: NA 
- Teplota vznietenia: NA 
- Medze výbu�nosti: nie je explozívny 
 
Rozpustnos�: 
- vo vode:                                   nerozpustný po vytvrdnutí 

  
 
10. Stabilita a reaktivita: 

Nebezpeèenstvo rozkladu výrobku : �iadne, za podmienok �tandartného pou�itia  
Nebezpeèné vlastnosti výrobku: �iadne, za podmienok �tandartného pou�itia 
          
11. Toxikologické informácie: 

V�eobecné:                                 nepredstavujú �iadne nebezpeèie pre èloveka a �ivotné prostredie.  
    
Akútna toxicita : potkan oralne LD50 / mg/kg / - nezistené 
 
  
12. Ekologické informácie: 

 
Vplyv na vodné prostredie:       LC50-96 hodin � ryba / mg/kg / - nezistené 
 
 
13. Informácie o zne�kodòovaní: 

 
Likvidácia:   Likvidova� pod¾a zákona o odpadoch è.223/2001 Z.z. 
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14. Informácie pre prepravu: 

V�eobecné informácie: neklasifikované 
 

15. Regulaèné informácie : 

Symbol/y/:   �iadne 
R �vety    �iadne 
S- vety    �iadne 

 
16. Dal�ie informácie: 

Táto karta bezpeènostných údajov by mala by� pou�itá s technickým listom. Nenahrazuje ho. Informácie tu 

uvedené sú zalo�ené na na�ej znalosti produktu v dobe publikácie a sú podané v dobrej viere. 
U�ívate¾ je upozornený na mo�né nebezpeèie plynúce z pou�itia produktu k iným úèelom, ne� ku ktorým je 

urèený. Tieto informácie nie sú vyèerpávajúce. To nezbavuje u�ívate¾a od nutnosti uisti� sa, �e neexistujú 

e�te iné zákonné predpisy, ne� boli spomenuté, majúce vz�ah k pou�itiu a skladovaniu produktu.  
 
 
Konec dokumentu. 


