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01. Označenie látky príp. prípravku a označenie firmy
Obchodný názov
Special Vinyl pink-control (0512-OE)

Použitie látky / prípravku
Lepidlo na lepenie tapiet a iných poťahov na stenu.

Výrobca/dodávateľ
PUFAS Werk KG

Ulica/poštový priečinok
Im Schedetal 1

Národné označenie/PSČ/sídlo
D - 34346 Hann. Münden

Telefón / telefax
+49 (0)5541 7003-01 / +49 (0)5541 7003-50

Informácia v akútnych prípadoch
+49 (0)5541 7003-41/-64 , počas normálnej predajnej doby
E-mail: sds@pufas.de

02. Eventuálne nebezpečenstvá
Označenie nebezpečenstva
Ţiadne výstraţné symboly

03. Zloženie/údaje o komponentoch
Chemická špecifikácia
Prípravok pozostáva z: esterifikovaného škrobu, polyvinylacetátového prášku, indikátora farieb a aromatických látok

Nebezpečné zložky
-

04. Opatrenia pre poskytnutie prvej pomoci
Po vdýchnutí
Zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.

Po kontakte s pokožkou
Opláchnuť vodou a dôkladne vymyť.

Po kontakte s očami
Vypláchnuť dostatočným mnoţstvom vody.

Po prehltnutí
Vypiť veľa vody. Privolať lekára.

05. Opatrenia na zdolávanie požiarov
Vhodné hasidlá
Pena, CO2, suché hasidlo, vodná hmla, rozprášený prúd.

Hasidlá nevhodné z bezpečnostných dôvodov
Plný prúd vody.

Mimoriadne nebezpečenstvo vyplývajúce zo samotnej látky alebo prípravku, jej spalín alebo
vznikajúcich plynov
Nie je potrebné vykonať ţiadne mimoriadne opatrenia.

Zvláštna ochranná výbava pri zdolávaní požiarov
Splodiny horenia nevdychujte. V prípade potreby pouţite ochranný dýchací prístroj.

06. Opatrenia v prípade náhodného úniku
Osobné preventívne opatrenia
Zabráňte víreniu prachu ! Odstráňte zápalné zdroje.
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Environmentálne opatrenia
Nevypúšťajte do kanalizácie.

Postup pri čistení/zbere
Zozbierajte mechanickým spôsobom.

Dodatočné pokyny
Chráňte pred vlhkosťou a vodou.

07. Manipulácia a skladovanie
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
Materiál pouţívajte len na miestach, kde nepreniká nechránené svetlo, v blízkosti sa nenachádza otvorený oheň a iné zápalné zdroje.

Pokyny na ochranu pred vznikom požiarov a explózií
Zabráňte víreniu prachu, v opačnom prípade hrozí riziko explózie prachu. Od zápalných zdrojov dodrţiavajte dostatočný bezpečnostný odstup
a zabezpečte výdatné vetranie miestnosti.

Pokyny ohľadom spoločného skladovania
Nie sú známe.

Ďalšie údaje o skladovacích podmienkach
Obal skladujte na suchom mieste, tento musí byť dobre uzatvorený. Neskladujte vonku.

08. Limitovanie a kontrola expozície/osobná ochranná výbava
Osobná ochranná výbava
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Počas práce nejedzte a nepite - nefajčite.

Ochrana dýchania
Prášok nevdychujte.

Ochrana rúk
Nie je potrebné dodrţiavať ţiadne mimoriadne opatrenia.

Ochrana očí
Nie je potrebné dodrţiavať ţiadne mimoriadne opatrenia.

Ochrana tela
Nie je potrebné dodrţiavať ţiadne mimoriadne opatrenia.

Environmentálne opatrenia
Pozri tieţ kapitolu 6 a 12.

09. Fyzikálne a chemické vlastnosti
Špecifiká
Tvar :
Farba :
Aróma :

Šupiny.
Ţltkastý nádych.
Ovocná.

Údaje relevantné z hľadiska bezpečnosti
Bod topenia/rozsah topenia :
Bod varu/rozsah varu :
Bod vzplanutia :
Zápalná teplota :
Tlak pary :
Hustota :
Sypná hustota :
Rozpustnosť vo vode :
pH hodnota :
Čas výtoku :

( 1013 hPa )
( 1013 hPa )
>
>
( 50 °C )
( 20 °C )
cca
( 20 °C )
( 20 °C / 50 g/l )
( 20 °C )

Neaplikovateľný
Neaplikovateľný
125
200
Neaplikovateľný
Nie je k dispozícii
700
rozpustné
7,5 - 9
Neaplikovateľný

°C
°C

Abel-Pensky

kg/m3

Pohár DIN 4 mm

Dodatočné pokyny
Fyzikálne údaje predstavujú aproximatívne hodnoty a vzťahujú sa na pouţitý (pouţité) komponent (komponenty) relevantný (relevantné)
z bezpečnostného hľadiska.
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10. Stabilita a reaktivita
Inkompatibilné látky
Pri štandardnej aplikácii ţiadne.

Nebezpečné rozkladné produkty
Uvoľňovanie CO2.

Ďalšie údaje
Riziko vzniku prachovej explózie.

11. Toxikologické údaje
Empirické skúsenosti
Pri aplikácii tohto produktu s rešpektovaním pracovno-hygienických opatrení a manipulácii podľa uvedených pokynov neboli zistené ţiadne
negatívne vplyvy na zdravie človeka.

12. Environmentálne údaje
Údaje vo vzťahu k eliminácii (perzistencia a odbúrateľnosť)
K dispozícii nie sú ţiadne údaje.

Ekotoxické účinky
Nie sú známe.

Ďalšie pokyny ohľadom ekológie
Nevypúšťajte do vodných tokov alebo kanalizácie.

13. Pokyny na likvidáciu
Látka / prípravok
Odporučenie
Likvidáciu zrealizujte v súlade s lokálnymi úradnými predpismi.
Produkt môţete po jeho vyschnutí/vytvrdení zlikvidovať spoločne s domácim odpadom.
Kľúč na triedenie odpadu
Stav dodávky:
Číslo kľúča Európskeho katalógu odpadov: 08 04 10 – odpady pozostávajúce z lepidiel a tesniacich hmôt s výnimkou tých, ktoré patria pod
číslo kľúča 08 04 09
Stav spracovania:
Číslo kľúča Európskeho katalógu odpadov: 08 04 14 – vodnaté kaly s obsahom lepidiel a tesniacich hmôt s výnimkou tých, ktoré patria pod
číslo kľúča, 08 04 13
---------------eventuálne
Číslo kľúča Európskeho katalógu odpadov: 17 09 04 – zmiešané stavebné a demolačné odpady s výnimkou tých, ktoré patria pod číslo kľúča
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nevyčistený obal
Odporučenie
Kontaminované obaly je nutné celkom vyprázdniť. Tieto je moţné po adekvátnom vyčistení zaradiť do recyklačného procesu.
Kľúč na triedenie odpadu
Číslo kľúča Európskeho katalógu odpadov: 15 01 05 – zdruţený obal
------------Nevyčistené obaly likvidujte v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na prípravok.

14. Údaje ohľadom transportu
Ďalšie údaje ohľadom transportu
Tento produkt nepredstavuje nebezpečný tovar v tuzemskej/medzinárodnej cestnej, ţelezničnej, lodnej a leteckej doprave. Chráňte pred
vlhkosťou.

15. Právne predpisy
Označovanie podľa smernice ES
Prípravok nie je podľa nami predloţených údajov nebezpečný.
Ďalšie pokyny
Smernica DecoPaint (2004/42/ES):
- nepodlieha tejto smernici
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16. Ďalšie údaje
Ďalšie pokyny
Zmeny relevantné z hľadiska bezpečnosti
15. Ďalšie pokyny
Tieto údaje sa opierajú o súčasný stav našich poznatkov, nepredstavujú však ţiadnu záruku vlastností produktu, ani nevytvárajú zmluvný právny pomer.
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