UNI-100®

Fast thixotropic Rigid PVC cement
6111032 - Griffon UNI-100® Bottle 250 ml RU/CS/HU
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1 Identifikace látky nebo pĜípravku a spoleþnosti nebo podniku
. Údaje k produktu

. Obchodní oznaþení: UNI-100®
Griffon Uni 100
. Použití látky / pĜípravku Lepidlo

. Identifikace výrobce/dovozce:
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 113 235700
fax. +31 113 232077
e mail: msds@bison.boltongroup.nl

. Obor poskytující informace: Bison R&D
. Nouzové telefonní þíslo: +31 113 235700
*

2 Identifikace rizik

. Oznaþení nebezpeþí:
Xi Dráždivý
F Vysoce hoĜlavý
. NejzávažnČjší nepĜíznivé úþinky na zdraví þlovČka a životní prostĜedí pĜi používání
látky/pĜípravku
Výrobek podléhá povinnému oznaþování na základČ výpoþtové metody "Všeobecné smČrnice
Evropského spoleþenství pro zaĜazování pĜípravkĤ" v posledním platném znČní.
R 11
Vysoce hoĜlavý.
R 36/37 Dráždí oþi a dýchací orgány.
. Klasifikaþní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním smČrnicím ES, je však doplnČna údaji z odborné
literatury a firemními údaji.
3 Složení nebo informace o složkách
. Chemická charakteristika
. Popis: Lepidlo

. Výrobek obsahuje tyto nebezpeþné látky:
109-99-9 tetrahydrofuran
Xi, F; R 11-19-36/37
108-94-1 cyklohexanon
Xn; R 10-20
78-93-3 butanon
Xi, F; R 11-36-66-67
. Dodateþná upozornČní:
ZnČní uvedených údajĤ o nebezpeþnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

50-100%
10-25%
2,5-10%

(pokraþování na stranČ 2)
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4 Pokyny pro první pomoc

. PĜi nadýchání:
PĜívod þerstvého vzduchu, pĜípadnČ kyslíkový pĜístroj, teplo. PĜi déle trvajících
potížích konzultovat lékaĜe.
PĜi bezvČdomí uložit a pĜepravit ve stabilní poloze na boku.
. PĜi styku s kĤží: Tento produkt nemá všeobecnČ dráždicí úþinek na pokožku.
. PĜi zasažení oþí:
Oþi s otevĜenými víþky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. PĜi
pĜetrvávajících potížích se poradit s lékaĜem.
. PĜi požití: NepĜivodit zvracení, ihned povolat lékaĜskou pomoc.
5 OpatĜení pro zdolávání požáru

. Vhodná hasiva:
Vodní mlha
PČna okolná vĤþi alkoholu
Hasící prášek
Kysliþník uhliþitý
. Nevhodná hasiva: Plný proud vody
. Zvláštní ochranné prostĜedky pro hasiþe: Použít ochranný dýchací pĜístroj.
. Další údaje:
Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.
Kontaminovanou vodu oddČlenČ sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.
6 OpatĜení v pĜipadČ náhodného úniku

. Bezpeþnostní opatĜení pro ochranu osob:
Nosit ochrannou výstroj. NechránČné osoby se nesmí pĜibližovat.
. Bezpeþnostní opatĜení pro ochranu životního prostĜedí:
Zabránit vniknutí do kanalizace, výkopĤ a sklepĤ.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
. Doporuþené metody þistČní a zneškodnČní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štČrkový písek, pojidla kyselin,
universální pojidla, piliny).
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostateþné vČtrání.
7 Zacházení a skladování

. Pokyny pro zacházení:
. UpozornČní k bezpeþnému zacházení:
Na pracovišti zabezpeþit dobré vČtrání a odsávání.
Starat se o vČtrání také u zemČ (páry jsou tČžší než vzduch).
. UpozornČní k ochranČ pĜed ohnČm a explozí:
NepĜibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouĜit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.

.
.
.
.

Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místČ.
UpozornČní k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšnČ uzavĜenou.
Skladovat v dobĜe uzavĜených nádobách v chladu a suchu.

(pokraþování na stranČ 3)
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8 Omezování expozice / osobní ochranné prostĜedky

. Technická opatĜení: Žádné další údaje,viz bod 7.

. Kontrolní parametry:
109-99-9 tetrahydrofuran
NPK () Krátkodobá hodnota: 300 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 150 mg/m3
D
108-94-1 cyklohexanon
NPK () Krátkodobá hodnota: 80 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 40 mg/m3
D
78-93-3 butanon
NPK () Krátkodobá hodnota: 900 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 600 mg/m3
. Další upozornČní: Jako podklad sloužily pĜi zhotovení platné listiny.

. Osobní ochranné prostĜedky:
. Všeobecná ochranná a hygienická opatĜení:
Je nutné dodržet obvyklé bezpeþnostní pĜedpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Zdržovat od potravin, nápojĤ a krmiv.
ZašpinČné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
PĜed pĜestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
. Ochrana dýchacích orgánĤ:
PĜi krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací pĜístroj s filtrem, pĜi
intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací pĜístroj nezávislý na
okolním vzduchu.
Doporuþuje se ochrana dýchacího ústrojí.
. Ochrana rukou:
Rukavice odolné ĜedidlĤm
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smČsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporuþit materiál rukavic pro produkt /
pĜípravek / chemickou smČs.
VýbČr materiálu rukavic provećte podle þasu prĤniku, permeability a degradace.
. Materiál rukavic
Správný výbČr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích,
která se liší podle výrobce. Protože je výrobek smČs více látek, nelze materiál
rukavic pĜedem vypoþítat a je nutno udČlat pĜed použitím zkoušku.
. Doba prĤniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat pĜesné þasy prĤniku materiálem
ochranných rukavic.
. PĜi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Rukavice z PVC nebo PE
. Ochrana oþí: UzavĜené ochranné brýle
. Ochrana kĤže: Ochranné obleþení odolné proti ĜedidlĤm
*

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

. Všeobecné údaje

Skupenství:
Barva:
Zápach (vĤnČ):

Kapalná
Podle oznaþení produktu
Charakteristický

(pokraþování na stranČ 4)
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. ZmČna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není urþeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 65°C
. Bod vzplanutí:

< 0°C

. Samozápalnost:

Produkt není samozápalný.

. Zápalná teplota:
. Nebezpeþí exploze:
. Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:

. Tenze par pĜi 20°C:
. Hustota pĜi 20°C:

. Rozpustnost ve / smČsitelnost s
vodČ:

. Viskozita:
Dynamicky pĜi 20°C:
Organická Ĝedidla:
. Obsah netČkavých složek:

(pokraþování

strany 3)

230°C

I když produktu nehrozí nebezpeþí exploze, je
pĜesto možné nebezpeþí exploze ve smČsi par se
vzduchem.
1,3 Vol %
12,0 Vol %
200 hPa

0,97 g/cm3
VĤbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
2500 mPas
78,9 %
20,9 %

10 Stálost a reaktivita

. Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu pĜi doporuþeném zpĤsobu použití.
. Nebezpeþné reakce: Žádné nebezpeþné rekce nejsou známy.
. Nebezpeþné produkty rozkladu: Nebezpeþí vytváĜení toxických produktĤ pyrolyzy.

11 Toxikologické informace
.
.
.
.
.
.

Akutní toxicita:
Primární dráždivé úþinky:
na kĤži: Žádné dráždivé úþinky
na zrak: Dráždivé úþinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující pĤsobení.
DoplĖující toxikologická upozornČní:
Produkt poukazuje, na základČ výpoþtĤ všeobecných zaĜaćovacích smČrnic ES pro
pĜípravky v posledním platném znČní následující nebezpeþí:
dráždivý

12 Ekologické informace

. Všeobecná upozornČní:
TĜída ohrožení vody 1 (SamozaĜazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezĜedČný nebo ve vČtším množství do spodní vody, povodí nebo
kanalizace.

(pokraþování na stranČ 5)
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13 Pokyny k likvidaci

. Produkt:
. Doporuþení:
Nesmí se odstraĖovat spoleþnČ s odpady z domácnosti. NepĜipustit únik do kanalizace.
. Kontaminované obaly:
. Doporuþení:
OdstranČní podle pĜíslušných pĜedpisĤ.
Obaly neschopné oþistČní se musí odstranit stejným zpĤsobem jako látka sama.

*

14 Informace pro pĜepravu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Pozemní pĜeprava ADR/RID (hranice pĜekraþující):
ADR/RID-GGVS/E tĜída:
3 (F1) HoĜlavé kapaliny
Kemlerovo þíslo:
33
Výstražná tabule: ýíslo UN: 1133
Typ obalu:
III
Etiketa:
3
Oznaþení nákladu:
1133 LEPIDLA, Zvláštní ustanovení 640H
Omezené množství (LQ)
LQ7
PĜepravní kategorie
3
Kód omezení pro tunely:
D/E

NámoĜní pĜeprava IMDG:
IMDG-tĜída:
ýíslo UN:
Label
Typ obalu:
EMS-skupina:
Látka zneþišĢující moĜe:
Technický název:

3
1133
3
III
F-E,S-D
Ne
ADHESIVES

Letecká pĜeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
ICAO/IATA-tĜída:
3
ýíslo UN:
1133
Label
3
Typ obalu:
III
Technický název:
ADHESIVES
Poznámky:
Not submit to ADR/VLG in small packing in original
outside packing with UN number placed inside diamond
shaped label (Limited quantity)

15 Informace o pĜedpisech

. Oznaþení podle právních smČrnic EHS:
Produkt je zaĜazen a oznaþen podle smČrnic ES/naĜízení o nebezpeþných látkách.

. Poznávací písmeno a oznaþení nebezpeþnosti produktu:
Xi Dráždivý
F Vysoce hoĜlavý
. R-vČty:
11
Vysoce hoĜlavý.
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. S-vČty:
9 Uchovávejte obal na dobĜe vČtraném místČ.
16 Uchovávejte mimo dosah zdrojĤ zapálení - Zákaz kouĜení.
25 Zamezte styku s oþima.
26 PĜi zasažení oþí okamžitČ dĤkladnČ vypláchnČte vodou a vyhledejte lékaĜskou
pomoc.
46 PĜi požití okamžitČ vyhledejte lékaĜskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaþení.
51 Používejte pouze v dobĜe vČtraných prostorách.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vČdomostí, nepĜedstavují však záruku
vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
. Relevantní vČty R
10
HoĜlavý.
11
Vysoce hoĜlavý.
19
MĤže vytváĜet výbušné peroxidy.
20
Zdraví škodlivý pĜi vdechování.
36
Dráždí oþi.
36/37 Dráždí oþi a dýchací orgány.
66
Opakovaná expozice mĤže zpĤsobit vysušení nebo popraskání kĤže.
67
Vdechování par mĤže zpĤsobit ospalost a závratČ.
. Obor, vydávající bezpeþnostní list: R & D laboratorium
. Poradce: M.L. de Jager
. * Údaje byly oproti pĜedešlé verzi zmČnČny
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