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1. IDENTIFIKACE SUBSTANCE/PREPARÁTU A SPOLEČNOSTI
1.1 Komerční název výrobku: ORAC FIX EXTRA
1.2 Použití substance/preparátu: Lepidlo pro dekorační materiály z polyuretanu,
duropolymeru a polystyrenu
Společnost:

Telefon:
Fax:
Mail:
Kontakt:

ORAC NV
Oudenburgsesteenweg 90
B-8400 Oostende
BELGIUM
+32 (0)59-80.32.52
+32 (0)59-80.28.10
oracinfor@oracdecor.com
Nico Wynthein

Telefon v naléhavých případech: +32 (0)14-58.45.45
(Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG),
Technische Schoolstraat43A,B-2440 Geel).
2. SLOŽENÍ A INFORMACE O PŘ ÍSADÁCH
Chemický popis:
Disperze akrylátů a přísad.
- Nebezpečné přísady: žádné
- CAS-nr.: žádné
- Obsah v %: žádný
- Rizikové označení: žádné
- Rizika (R-fráze): žádné
3. IDENTIFIKACE RIZIK
Žádná klasifikace rizik dle kritérií direktivy 67/548/EEC a direktivy 1999/45/EC.
4. PRVNÍ POMOC
Vdechnutí
- Odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
- Poraďte se s lékařem/zdravotní službou.
Oční kontakt:
- Okamžitě vymyjte dostatkem čisté vody.
- Při podráždění: vyhledejte lékaře/zdravotní službu.
Kontakt s kůží:
- Okamžitě vymyjte dostatkem čisté vody.
- Při přetrvávání podráždění: vyhledejte lékaře/zdravotní službu.

Požití:
- Nikdy nepodávejte vodu člověku v bezvědomí.
- Nevyvolávejte zvracení.
- Poraďte se s lékařem/zdravotní službou.
5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘ ENÍ
5.1 Vhodné hasící prostředky:
- Není hořlavý
- Hasící prostředky pro oheň v okolí:
povoleny jsou veškeré hasící prostředky
5.2 Nevhodné hasící prostředky:
žádné
5.3 Zvláštní rizika při vystavení se vlivu:
Při hoření: uvolňování oxidu uhelnatého a uhličitého.
5.4 Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče:
- Vystavení se teplu/ohni: stlačený vzduch/kyslíkový přístroj.
- Ochranné oblečení proti vlivu chemikálií
5.5 Instrukce:
- žádné zvláštní instrukce pro boj s ohněm
6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLN ĚNÍ
6.1 Osobní ochrana
viz. 8.1, 8.3, 10.3
6.2 Enviromentální prevence
- Používejte vhodné kontejnery tak, abyste zabránili jakékoli enviromentální
kontaminaci.
6.3 Čištění
- Tekuté zbytky uložte do inertních absorbujících materiálu, např. písek/zemina.
- Pečlivě sesbírejte zbytky a předejte je kompetentním odborníkům.
- Po použití umyjte oblečení a nářadí.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení
- Dodržujte standardní hygienické normy.
7.2 Skladování
- Skladujte v uzavřených kontejnerech.
- Skladujte mimo zdroje tepla.
- Teplota skladování: pokojová teplota.
- Skladovací životnost: 365 dnů.
- Vhodný balící materiál: plast.
7.3 Specifické použití
- Viz informace poskytnuté výrobcem.

8. OCHRANA PŘED VLIVEM/OSOBNÍ OCHRANA
8.1 Limitní hodnoty vystavení se vlivu:
neuvedené
8.2 Ochrana proti vystavení se vlivu:
Používejte pouze v dobře ventilovaných prostorách.
8.3 Osobní ochrana:
- Ochrana zraku: bezpečnostní brýle.
- Ochrana rukou: chemicky odolné rukavice.
- Ochrana kůže: vhodné ochranné oblečení
- Ochrana dýchacího systému: ochrana dýchacího systému není v normálních
podmínkách nutná.
9. FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
- Vzhled při 20 stupních Celsia: viskózní
- Zápach: charakteristický.
- Barva: bílá.
- Bod varu: není definován
- Bod vznícení: není definován
- Explosivní limity: nejsou definovány
- Relativní hustota: 1,4 (při 20 stupních Celsia)
- Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Podmínky, které je třeba omezit/reaktivita:
Stabilní za normálních podmínek.
10.2 Materiály, kterým je třeba se vyhnout
- Chraňte před zdroji tepla.
10.3 Nebezpečné produkty při rozkladu:
Při hoření: uvolňování oxidu uhelnatého a uhličitého.
11. TOXIKOLOGICKÁ INFORMACE
- Ve výrobku nejsou žádné škodlivé přísady.
- Není uvedena žádná informace o toxicitě.
- Možnosti působení: požití, vdechnutí, oči a kůže.
- Akutní efekty/symptomy: v podstatě netoxický.
- Chronické efekty: nejsou známy
12. EKOLOGICKÁ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Žádná data
12.2 Mobilita
- Nestálé organické složky (VOC): 0%
- Nerozpustný ve vodě.

- Látka se ve vodě potápí.
Pro ostatní fyzicko chemické vlastnosti viz oddíl 9.
12.3 Přetrvávání a odbouratelnost:
Žádná data
12.4 Ostatní negativní účinky:
WGK: 2 (klasifikace založená na komponentech odpovídajících
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe) (VwVwS) ze 17. května 1999.
Vliv na ozónovou vrstvu: není nebezpečný pro ozonovou vrstvu. (1999/45/EC).
13. OPATŘENÍ PŘI LIKVIDACI
13.1 Opatření vztahující se k odpadu:
- Zákon o odpadu (Německo): 55905
- Zákon o odpadním materiálu (75/442/EEC, Rozhodnutí rady 2001/118/EC, O.J. L47
ze 16/2/2001) 08 04 10 (Odpadní lepidla a izolanty jiné, než jmenované v 08 04 09)
- Zákon o odpadním materiálu (Flandry): 512.
13.2 Metody likvidace:
Přepravte do autorizované závodu na zpracování odpadu.
13.3 Balení
Zákon o balení odpadního materiálu (75/442/EEC, Rozhodnutí rady 2001/118/EC,
O.J. L47 ze 16/2/2001) 15 01 02 (Plastické balení).
14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ
14.1 Klasifikace látky v souladu s doporučeními OSN:
Třída:
není předmětem označení
14.2 ADR (pozemní přeprava):
Třída:
není předmětem označení
14.3 RID (přeprava po železnici):
Třída:
není předmětem označení
14.4 ADNR (přeprava vnitrozemními vodními cestami):
Třída:
není předmětem označení
14.5 IMDG (námořní přeprava):
Třída:
není předmětem označení
14.6 ICAO (vzdušná přeprava):
Třída:
není předmětem označení
14.7 Zvláštní pokyny s ohledem na přepravu:
Žádné omezení pro mezinárodní př epravu.
15. REGULATORNÍ OZNAČENÍ
15.1 Značení v souladu s direktivou EC 67/548/EEC a 1999/45/EC:
Na základě dostupných informací není potřeba nijak značit.

16. OSTATNÍ INFORMACE:
Informace v těchto bezpečnostních informací o materiálu jsou založené na známých
faktech, informacích a vědomostech v době vydání. Poskytnuté informace jsou
poskytovány pouze za účelem návodu pro bezpečné zacházení, použití, zpracování,
skladování, přepravy, likvidace a uvolnění a nesmí být brány jako záruka či
specifikace kvality.
Tyto informace se týkají pouze těchto specifických materiálů a nemusí být platné
v případě, že jsou tyto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo za
jinými účely, pokud to není specifikováno v textu.
TLV: Prahová limitní hodnota
OES: Limity vystavení se vlivu při práci
MEL: Maximální limity vystavení se vlivu

