
Bezpeč nostní list 
dle zák. č . 157/1998 Sb. (91/155/EC) 

Kid fix tranparentní 
 Revize: 1.5.2003 
 

 

1.  Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 
 
• Obchodní název: Kid fix transparentní 
• Dalš í název látky: Kid fix  
• Použ ití: Vodou ředitelné kancelářské lepidlo 
• Vý robce/dovozce: 

KORES PRAHA, spol. s r.o. 
378 53 Strmilov 336 
Tel:  384 371 621 
Fax: 384 392 040 
 
Kontaktní adresa v nouzových případech: 

    Klinika nemocí z povolá ní - Toxikologické  informač ní středisko  
    Na Bojiš ti 1, 120 00 Praha 2 
    tel: 224 919293, 224 915402 
 
2.  Informace o slož ení látky nebo přípravku 
• Popis: vodný roztok polyvinylalkoholu 

Nebezpeč né látky obsaž ené ve vý robku: 
Výrobek neobsahuje nebezpeč né  komponenty. 
 

3.  Údaje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku 
• Označ ení nebezpeč í: 

odpadá  
• Zvláš tní bezpeč nostní pokyny pro č lověka a prostředí: 

odpadá  
 
4.  Pokyny pro první pomoc 
• Vš eobecné pokyny: 
• Při nadýchání: 

Zajistit přívod č erstvé ho vzduchu; v případě potíží vyhledat lé kaře. 
• Při styku s kůž í: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem. 
• Při zasaž ení oč í: 

Postižené  oko proplachovat pod tekoucí vodou po dobu několika minut. Vyhledat lé kaře. 
• Při pož ití: V případě přetrvá vajících potíží vyhledejte lé kaře. 
 
5.  Opatření pro hasební zásah 
• Vhodná hasiva: 

Výrobek je nehořlavý.  
• Zvláš tní ochranné vybavení: Nevdechovat zplodiny po výbuchu nebo při požá ru. Použít 

izolač ní přístroj. 
  
6.  Opatření v případě náhodného úniku: 
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu osob: V případě prachu nebo aerosolu se vyvarujte 

vdechnutí – použijte ochranu dýchacích orgá nů.  
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu ž ivotního prostředí: Je nutné  zabrá nit úniku do 

vodoteč e.  
• Doporuč ené metody č istění a zneš kodnění: 

Splá chněte větš ím množstvím vody do kanalizace. 
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7.  Pokyny pro skladování 
• Pokyny k bezpeč nému zacházení: 

Je nutno zajistit přívod č erstvé ho vzduchu na pracoviš ti. 
• Prevence pož áru a výbuchu: Nevyžadují se. 
• Pož adavek na skladovací prostory a nádoby: Žá dná  zvlá š tní opatření. 
• Pokyny ohledně spoluskladovaných látek: Neskladovat v blízkosti potravin. 
• Dalš í informace ohledně skladovacích podmínek: Skladujte za běžných skladovacích 

podmínek. 
  
8.  Kontrola expozice a ochrana osob 
• Dalš í pokyny k technickému zařízení: 
 Žá dné  dalš í pokyny, viz bod 7. 
• Kontrolní parametry: 

Výrobek neobsahuje relevantní množství žá dných lá tek vyžadující dodržová ní limitních 
hodnot na pracoviš ti. 

• Osobní ochranné pomůcky: 
Ochrana dýchacích orgánů: Na větrané m pracoviš ti není potřeba žá dná  ochrana. 
Ochrana oč í: Použijte ochranné  brýle, ochranný š tít. 
Ochrana rukou: Při dodržení hygienických pravidel není potřeba, příp. použijte rukavice. 

• Obecná a hygienická opatření: 
Při zachá zení s výrobkem je nutno dodržovat běžná  bezpeč nostní opatření. 
Neuchová vejte v blízkosti potravin, ná pojů a krmiv. 

 
9.  Fyzikální a chemické vlastnosti 
• Skupenství:  kapalné  
• Barva:   bezbarvý 
• Zápach:  slabý 
        Hodnota  Jednotka Metoda 
• Změna stavu:       není urč eno 
• Teplota (rozmezí teplot) varu:   100°C 
• Bod vzplanutí:     neuplatň uje se 
• Bod vznícení:     neuplatň uje se 
• Meze výbuš nosti:     výrobek není výbuš ný 

dolní mez (obj. %):    -- 
horní mez (obj. %):    -- 

• Samovznítitelnost:    výrobek není samovznítitelný 
• Tenze par (při 20°C):    -- 
• Hustota (při 20°C):    1,020 g/cm3 
• Hodnota pH:     6-7,5 
• Rozpustnost: . 

- ve vodě neomezeně rozpustný 
- v tucích -- 

• Viskozita dynamická (při 20°C):   800-900 mPa.s 
  
10. Stabilita a reaktivita 
• Podmínky, za nichž  je vý robek stabilní: 

Za normá lních podmínek je stabilní, nerozklá dá  se. 
• Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Vliv tepla a mrazu. 
• Látky a materiály, s nimiž  vý robek nesmí přijít do styku:  
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• Nebezpeč né rozkladné produkty:  
Žá dné , pokud jsou dodržová ny předpisy pro užívá ní. Při nedokonalé m hoření vzniká  
kyslič ník uhelnatý, saze. 

  
11. Toxikologické informace 
• Akutní toxicita: 
• Primární podráž dění:  

• zasaž ení pokož ky:  žá dná  
• zasaž ení oč í: žá dná  

• Senzibilizace: Nejsou zná my senzibilizač ní úč inky. 
• Dalš í toxikologické údaje: 

Při odborné m a patřič né m užívá ní nemá  výrobek, dle naš ich zkuš eností, žá dné  zdraví 
š kodlivé  úč inky. 

 
12. Ekologické informace 
• Pokyny ohledně likvidace (odolnost a odbourání):  

Výrobek v neředěné m stavu č i větš ím množství nesmí být vypuš těn do odpadní vody, 
vodních toků nebo půdy. 

• Ekotoxické úč inky: Výrobek nemůže způsobit vá žné  ekologické  poš kození. 
 
13.  Informace o zneš kodňování 
• Vý robek 
• Doporuč ení: 

V nevytvrzené m stavu nesmí být likvidová n společ ně s komuná lním odpadem.  
• Kó d odpadu: zařazení dle vyhl. č . 381/2001 Sb. 

08 04 10 "O" Jiná  odpadní lepidla a těsnící materiá ly neuvedené  pod č íslem 08 04 09 
20 01 28 "O" Barvy, tiskařské  barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené  pod č íslem 20 01 27 

• Nevyč iš těný  obal:  
15 01 02 "O" Plastové  obaly 

• Pokyny pro zneš kodnění 
Obal možno před zaschnutím vyč istit vodou s přídavkem č istícího prostředku. 

 
14.  Informace pro přepravu 
• Přeprava pozemní ADR/RID a GGVS/GGVE (přeshranič ní/tuzemská): 

• ADR/RID-GGVS/Třída E: - 
• Písmeno/č íslo:  - 
• Kemlerovo č íslo:  - 
• Číslo UN:   - 
• Výstraž ná tabule:  - 

 
15. Informace o právních předpisech 
• Označ ení podle zákona č . 157/1998 Sb. a evropských směrnic: 

Výrobek není nebezpeč ná  lá tka ve smyslu zá kona č . 157/1998 Sb. ve znění pozdějš ích 
předpisů a není třeba jej takto označ ovat. 

 
16. Dalš í údaje: 

Údaje v tomto dokumentu se zaklá dají na souč asné m stavu a rozsahu naš ich vědomostí. 
Nepředstavují zá ruku co do vlastností výrobku a nezaklá dají smluvně prá vní vztah. 
Bezpeč nostní list byl sestaven výpoč tovou metodou dle jednotlivých složek obsažených ve 
výrobku. 


