
Vyrobil KORES Praha spol. s.r.o.

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

BEZPEÈNOSTNÍ LISTBEZPEÈNOSTNÍ LIST

Kores - Glue stick - lepící tyèinkaKores - Glue stick - lepící tyèinka

Datum vytvoøení

Datum revize

1. záøí 2008

23. únor 2012

1.1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podnikuIdentifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku

1.1.1.1. Identifikace látky nebo smìsiIdentifikace látky nebo smìsi Kores - Glue stick - lepící tyèinka

Èíslo

Další názvy látky/smìsi Kores - Glue Stick, Bílá lepící

tyèinka,Mathmagic,Elephant,Tiger

1.2.1.2. Použití látky/smìsiPoužití látky/smìsi Zamýšlené èi doporuèené použití jako

tuhé lepidlo.

1.3.1.3. Identifikace spoleènosti/podnikuIdentifikace spoleènosti/podniku

VýrobceVýrobce

Jméno nebo obchodní jméno Kores CE GmbH

Místo podnikání nebo sídlo Muthgasse 36, 1190 Vídeò, Rakousko

Telefon +43 / 1 / 378 07 55

Fax 43 / 1/ 318 55 77

Adresa elektronické pošty export@kores.com

Adresa www stránek www.kores.com

DistributorDistributor

Jméno nebo obchodní jméno Kores CE GmbH

Adresa Muthgasse 36, 1190 Vídeò, Rakousko

Austria (Rakousko)

Telefon +43 / 1 / 378 07 55

Fax 43 / 1/ 318 55 77

Adresa elektronické pošty export@kores.com

Adresa www stránek www.kores.com

DovozceDovozce

Jméno nebo obchodní jméno Kores CE GmbH

Adresa Muthgasse 36, 1190 Vídeò, Rakousko

Austria (Rakousko)

Telefon +43 / 1 / 378 07 55

Fax 43 / 1/ 318 55 77

Adresa elektronické pošty export@kores.com

Adresa www stránek www.kores.com

1.4.1.4. Telefonní èíslo pro naléhavé situaceTelefonní èíslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání-Toxikologické informaèní støedisko (TIS),Na Bojišti 1,Praha

2, CZ.*

Telefonní èíslo pro poskytování informací pøi mimoøádných situacíchTelefonní èíslo pro poskytování informací pøi mimoøádných situacích

Nouzové telefonní èíslo: 224 919 293, 224 915 402 (nepøetržitá služba)*

2.2. Identifikace nebezpeèíIdentifikace nebezpeèí

2.1.2.1. Klasifikace látky nebo smìsiKlasifikace látky nebo smìsi

Výstražný symbolVýstražný symbol

žádné

R-vìtyR-vìty

žádné

2.2.2.2. Nepøíznivé fyzikálnì-chemické úèinky, úèinky na zdraví a životní prostøedí, symptomyNepøíznivé fyzikálnì-chemické úèinky, úèinky na zdraví a životní prostøedí, symptomy

související s použitím a možným nevhodným použitímsouvisející s použitím a možným nevhodným použitím

Pøípravek nepøedstavuje žádné riziko pro èlovìka. Nepøedpokládá se, že mùže vyvolat

dlouhodobé nepøíznivé úèinky v životním prostøedí.

2.3.2.3. Jiná rizika nebo úèinky na životní prostøedíJiná rizika nebo úèinky na životní prostøedí

Výrobek není nebezpeèný.

3.3. Složení/informace o složkáchSložení/informace o složkách

3.1.3.1. Chemická charakteristika smìsiChemická charakteristika smìsi

Pevné lepidlo složené z glycerínu (1-5%), želatinového èinitele a

polyvinyl-pyrrolidonu (10-25%) s vodou (50-70%).

3.2.3.2. Smìs obsahuje tyto nebezpeèné látky a látky se stanovenými nejvyššími pøípustnýmiSmìs obsahuje tyto nebezpeèné látky a látky se stanovenými nejvyššími pøípustnými

koncentracemi v pracovním ovzdušíkoncentracemi v pracovním ovzduší

žádné
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BEZPEÈNOSTNÍ LISTBEZPEÈNOSTNÍ LIST

Kores - Glue stick - lepící tyèinkaKores - Glue stick - lepící tyèinka

4.4. Pokyny pro první pomocPokyny pro první pomoc

4.1.4.1. Všeobecné pokynyVšeobecné pokyny

neuvedeno

4.2.4.2. Pøi nadýcháníPøi nadýchání

neuvedeno

4.3.4.3. Pøi styku s kùžíPøi styku s kùží

Okamžitì umýt dùkladnì vodou.

4.4.4.4. Pøi zasažení oèíPøi zasažení oèí

Okamžitì umýt dùkladnì vodou.

4.5.4.5. Pøi požitíPøi požití

Vypít vìtší množství vody a vyvolat zvracení. Poradit se s lékaøem.

5.5. Opatøení pro hašení požáruOpatøení pro hašení požáru

5.1.5.1. Vhodná hasivaVhodná hasiva

neuvedeno

5.2.5.2. Hasiva, která z bezpeènostních dùvodù nelze použítHasiva, která z bezpeènostních dùvodù nelze použít

neuvedeno

5.3.5.3. Zvláštní nebezpeèí zpùsobené expozicí látce nebo smìsi, produktùm hoøení neboZvláštní nebezpeèí zpùsobené expozicí látce nebo smìsi, produktùm hoøení nebo

vznikajícím plynùmvznikajícím plynùm

Nevztahuje se.

5.4.5.4. Speciální ochranné prostøedky pro hasièeSpeciální ochranné prostøedky pro hasièe

Nevztahuje se.

6.6. Opatøení v pøípadì náhodného únikuOpatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1.6.1. Preventivní opatøení pro ochranu osobPreventivní opatøení pro ochranu osob

Nevztahuje se.

6.2.6.2. Preventivní opatøení pro ochranu životního prostøedíPreventivní opatøení pro ochranu životního prostøedí

Nevztahuje se.

6.3.6.3. Metody èištìníMetody èištìní

Nevztahuje se.

6.4.6.4. Další údajeDalší údaje

Nevztahuje se.

7.7. Zacházení a skladováníZacházení a skladování

7.1.7.1. ZacházeníZacházení

Preventivní opatøení pro bezpeèné zacházení s látkou nebo smìsíPreventivní opatøení pro bezpeèné zacházení s látkou nebo smìsí

Nejsou zvláštní požadavky.

Preventivní opatøení na ochranu životního prostøedíPreventivní opatøení na ochranu životního prostøedí

Nejsou zvláštní požadavky.

Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo smìsiSpecifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo smìsi

Nejsou zvláštní požadavky.

7.2.7.2. SkladováníSkladování

Podmínky pro bezpeèné skladováníPodmínky pro bezpeèné skladování

Optimálnì skladovat pøi teplotì mezi 10-30°C a 50-80% relativní vlhkosti (RH).

Množstevní limit pøi daných skladovacích podmínkáchMnožstevní limit pøi daných skladovacích podmínkách

neuvedeno

7.3.7.3. Specifické/specifická použitíSpecifické/specifická použití

neuvedeno

8.8. Omezování expozice / osobní ochranné prostøedkyOmezování expozice / osobní ochranné prostøedky

8.1.8.1. Limitní hodnoty expoziceLimitní hodnoty expozice

žádné

8.2.8.2. Omezování expoziceOmezování expozice

8.2.1.8.2.1. Omezování expozice pracovníkùOmezování expozice pracovníkù

Nevztahuje se.

Ochrana dýchacích cestOchrana dýchacích cest

Nevztahuje se.

Ochrana rukouOchrana rukou

Nevztahuje se.

Ochrana oèíOchrana oèí

Nevztahuje se.

Ochrana kùžeOchrana kùže

Nevztahuje se.

8.2.2.8.2.2. Omezování expozice životního prostøedíOmezování expozice životního prostøedí

Nevztahuje se.
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9.9. Fyzikální a chemické vlastnostiFyzikální a chemické vlastnosti

9.1.9.1. Obecné informaceObecné informace

Skupenství pevné pøi 20°C

Barva bílá

Zápach nebo vùnì slabý, charakteristický

9.2.9.2. Informace dùležité z hlediska ochrany zdraví, bezpeènosti a životního prostøedíInformace dùležité z hlediska ochrany zdraví, bezpeènosti a životního prostøedí

Hodnota pH 9,5 - 10,5 neøedìno pøi 17 °C

Teplota varu >96 °C

Viskozita nevztahuje se (Combo2)

Relativní hustota 1,05 - 1,09 g/cm3 pøi  °C

Rozpustnost ve vodì Rozpustné v teplé vodì

Husta par nevztahuje se

Rychlost odpaøování nevztahuje se

9.3.9.3. Další informaceDalší informace

Teplota tání >60 °C

Samozápalnost (pyroforické vlastnosti) nevztahuje se

Obsah netìkavých látek 35 - 39 % objemu

Doba prùtoku nevztahuje se

10.10. Stálost a reaktivitaStálost a reaktivita

10.1.10.1. Podmínky, kterým je tøeba zabránitPodmínky, kterým je tøeba zabránit

Stabilní za normálních podmínek.

10.2.10.2. Materiály, kterých je tøeba se vyvarovatMateriály, kterých je tøeba se vyvarovat

neuvedeno

10.3.10.3. Nebezpeèné produkty rozkladuNebezpeèné produkty rozkladu

neuvedeno

11.11. Toxikologické informaceToxikologické informace

Akutní toxicita smìsiAkutní toxicita smìsi

DL50 vyšší než 5000 mg/kg tìlesné váhy bílé krysy. Primární dráždivý úèinek na kùži

králíka:Nedráždivý. Primární dráždivý úèinek na sliznice (oèi králíka): Nedráždivý.


   LD50, orálnì, potkan        >5000 mg.kg-1

Akutní toxicita komponent smìsiAkutní toxicita komponent smìsi

neuvedeno

11.1.11.1. Nepøíznivé úèinky na zdraví zpùsobené expozicí látce nebo smìsiNepøíznivé úèinky na zdraví zpùsobené expozicí látce nebo smìsi

neuvedeno

11.2.11.2. Známé dlouhodobé i okamžité úèinky a rovnìž chronické úèinky plynoucí z krátkodobé iZnámé dlouhodobé i okamžité úèinky a rovnìž chronické úèinky plynoucí z krátkodobé i

dlouhodobé expozicedlouhodobé expozice

neuvedeno

12.12. Ekologické informaceEkologické informace

12.1.12.1. EkotoxicitaEkotoxicita

Akutní toxicita smìsi pro vodní organismyAkutní toxicita smìsi pro vodní organismy

Silná ekotoxicita na fotobakterie: EC50: 9900 ml/l. Biologická rozložitelnost: Za

pøedpokladu vyhození/likvidace malých koncentrací, neoèekává se zmìna v aktivovaných,

funkèních a biologicky adaptovaných èisticích základnách.


Akutní toxicita komponent smìsi pro vodní organismyAkutní toxicita komponent smìsi pro vodní organismy

neuvedeno

12.2.12.2. MobilitaMobilita

neuvedeno

12.3.12.3. Persistence a rozložitelnostPersistence a rozložitelnost

neuvedeno

12.4.12.4. Bioakumulaèní potenciálBioakumulaèní potenciál

neuvedeno

12.5.12.5. Výsledky posouzení PBTVýsledky posouzení PBT

neuvedeno

12.6.12.6. Jiné nepøíznivé úèinkyJiné nepøíznivé úèinky

neuvedeno

13.13. Pokyny pro odstraòováníPokyny pro odstraòování

Nebezpeèí pøi zacházení s pøebytky nebo odpady (vznikajících pøi pøedpokládanémNebezpeèí pøi zacházení s pøebytky nebo odpady (vznikajících pøi pøedpokládaném

použití)použití)

Výrobek se nesmí vylít do odpadu bez pøedchozího ošetøení.

13.1.13.1. Vhodné metody odstraòování látky nebo smìsi a všech zneèištìných obalùVhodné metody odstraòování látky nebo smìsi a všech zneèištìných obalù

neuvedeno
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Vyrobil KORES Praha spol. s.r.o.

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

BEZPEÈNOSTNÍ LISTBEZPEÈNOSTNÍ LIST

Kores - Glue stick - lepící tyèinkaKores - Glue stick - lepící tyèinka

13.2.13.2. Právní pøedpisy o odpadechPrávní pøedpisy o odpadech

neuvedeno

14.14. Informace pro pøepravuInformace pro pøepravu

14.1.14.1. Speciální preventivní opatøeníSpeciální preventivní opatøení

Výrobek není nutno pøepravovat jako nebezpeèný podle kritérií pøepravních pøedpisù.

14.2.14.2. Silnièní pøeprava ADRSilnièní pøeprava ADR

Nepodléhá pøedpisùm podle ADR

Železnièní pøeprava RIDŽeleznièní pøeprava RID

Nepodléhá pøedpisùm podle RID

Letecká pøeprava ICAO/IATALetecká pøeprava ICAO/IATA

Nepodléhá pøedpisùm podle ICAO/IATA

Námoøní pøeprava IMDGNámoøní pøeprava IMDG

Nepodléhá pøedpisùm podle IMDG

15.15. Informace o pøedpisechInformace o pøedpisech

15.1.15.1. Informace, které musí být podle zákona uvedeny na obaluInformace, které musí být podle zákona uvedeny na obalu

Pøípravek nemusí být oznaèen ve smyslu zákona è. 356/2003 Sb. v platném znìní, o

chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, a pøedpisù jej

provádìjících.

Výstražný symbolVýstražný symbol

žádné

Nebezpeèné látkyNebezpeèné látky

R-vìty (úplné znìní)R-vìty (úplné znìní)

žádné

S-vìty (úplné znìní)S-vìty (úplné znìní)

žádné

Oznaèení specifického nebezpeèí (podle vyhlášky è. 232/2004 v platném znìní)Oznaèení specifického nebezpeèí (podle vyhlášky è. 232/2004 v platném znìní)

neuvedeno

Oznaèení pro aerosolová baleníOznaèení pro aerosolová balení

žádné

15.2.15.2. Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostøedí na úrovniSpecifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostøedí na úrovni

Evropských spoleèenstvíEvropských spoleèenství

Oznaèení CPL:	Symbol:	není nutno	Nebezpeèí: není nutno	Obsah:	není

nutno	R-vìty:	nejsou nutné	S-vìty:	nejsou nutné



15.3.15.3. Právní pøedpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob neboPrávní pøedpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo

životního prostøedíživotního prostøedí

Zdravotnické pøedpisyZdravotnické pøedpisy

neuvedeno

Pøedpisy na ochranu ovzdušíPøedpisy na ochranu ovzduší

neuvedeno

Požární pøedpisyPožární pøedpisy

neuvedeno

16.16. Další informaceDalší informace

Seznam všech R vìt použitých v bodu 2 a 3Seznam všech R vìt použitých v bodu 2 a 3

žádné

Další informace dùležité z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví èlovìkaDalší informace dùležité z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví èlovìka

Doporuèené omezení použití: Výrobek by nemìl být používán pro jiné než urèené úèely

(viz bod 1.2).  Jelikož specifické podmínky použití výrobku jsou mimo kontrolu

dodavatele, uživatel je výhradnì odpovìdný za adaptaci údajù a varování obsažených v

místní legislativì a pøedpisech.  Bezpeènostní informace popisují výrobek z hlediska

jeho bezpeènosti a nemohou být považovány za technické specifikace výrobku.

Pokyny pro školeníPokyny pro školení

neuvedeno

Doporuèená omezení použitíDoporuèená omezení použití

neuvedeno

Informace o zdrojích údajù použitých pøi sestavování bezpeènostního listuInformace o zdrojích údajù použitých pøi sestavování bezpeènostního listu

neuvedeno

ProhlášeníProhlášení

Zøeknutí se odpovìdnosti: Tyto informace jsou založeny na našich skuteèných

vìdomostech, avšak nepøedstavují jistotu èi záruku vlastností výrobku, ani v žádném

pøípadì nezakládají právní èi smluvní vztah.
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