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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1: Identifikátor výrobku 

Název produktu: RL300 Super Glue For Tires 

RL301 Super Glue Thin  

RL302 Super Glue Medium 

RL303 Super Glue Thick 

 

1.2: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití produktu: Kyanoakrylátové lepidlo 

Nedoporučuje se: Nerozstřikovat.  

 

1.3: Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Název firmy: 

 

 

 

Tel: 

Robitronic Electronic GmbH  

Brunhildengasse 1/1  

1150 Wien 

Österreich 

+43 (0) 1 9820920 

Email: info@robitronic.com 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefon pro použití v nouzi: Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), 

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 

Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 

 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1: Klasifikace látky nebo směsi 

Látka nesplňuje kritéria pro klasifikace podle nařízení ES 1272/2008. 

Nežádoucí účinky: Kyanoakrylát. Okamžitě lepí kůži a oči během několika sekund. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

2.2: Prvky označení 

Signální slovo: Varování. 

Věty o nebezpečnosti: H315: Dráždí kůži. 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

EUH202: Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Symboly nebezpečí: 

 

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P261: Zamezte vdechování par. 

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P280: Používejte ochranné rukavice. 

P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v 

poloze usnadňující dýchání. 

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Pokračování na další straně  
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2.3: Další nebezpečnost 

PBT: Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. 

 

Oddíl 3: Složení/informace o složkách 

3.1: Látky 

Nebezpečné látky: ETHYL-2-CYANOACRYLATE 

EINECS CAS Index č. Klasifikace (CLP) Procento 

230-391-5 7085-85-0 607-236-00-9 SLOT SE 3, H335 80-<100% 

 

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc: 

4.1: Popis první pomoci 

Obecné informace: Odstraňte kontaminovaný oděv. 

Kontakt s kůží: Ihned opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Odstraňte znečištěný oděv. V případě 

přetrvávajících potíží navštivte lékaře. 

Kontakt s očima: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa a vypijte velké 

množství vody. 

Vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte z dosahu expozice na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících 

potíží navštivte lékaře. 

 

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1: Hasiva 

Hasicí media: Vodní sprej, pěna, C02, hasící prášek, písek. 

Hasící opatření pro ochranu životního prostředí. 

Nevhodná hasící media: Nehasne silným vodním proudem. 

 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí vystavení vlivu: Riziko tvorby toxických produktů pyrolýzy. 

 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Pokyny pro hasiče: Použijte samostatný (přenosný) dýchací přístroj. Vyvarujte se vdechnutí požárních plynů.  

 

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1: Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření osobní ochrany: Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti.  

6.2: Opatření na ochranu životního prostředí: 

Opatření ochrany prostředí: Zabraňte rozsáhlému úniku a rozšíření látky do prostředí. Zabraňte vniknutí do kanalizace. Úniku 

zabraňte použitím ochranné hráze. 

6.3: Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Metody čistění: Absorbujte do suché zeminy nebo písku. Přemístěte do uzavíratelného označeného kontejneru 

určeného pro odklízení tohoto typu materiálu. 

 

Pokračování na další straně  
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Oddíl 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Manipulační požadavky: Manipulujte s látkou pouze v dobře větraných prostorech.  

 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Podmínky skladování: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin. 

Uchovávejte pouze pevně uzavřené a v originálním obalu. Neskladujte společně s oxidačními 

činidly. 

 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifická konečná použití: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

 

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

Vnitrostátní limitní hodnoty nejsou určeny. Zajistěte dostatečnou ventilaci pracovních prostorů. 

8.2. Omezování expozice 

Hygienická opatření: Po práci důkladné očištění kůže. Odstraňte znečištěný oděv. Preventivně chrňte kůži pomocí 

ochranného krému. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nečichejte. 

Ochrana dýchacích cest: Při vysokých koncentracích použijte krátkodobé filtrační zařízení, filtr A..  

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odpovídající EN 374, butylkaučuk, doba průniku materiálem: >120 minut. 

Ochrana očí: Ochranné brýle. 

Ochrana kůže: Ochranný oděv. 

 

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled: Kapalina. 

Barva: Bezbarvá. 

Zápach: Charakteristický zápach. 

Bod varu: >150°C. 

Bod vzplanutí: >85°C. 

Oxidační vlastnosti: Ne. 

Tlak páry: Cca 0,03 kPa, 20°C. 

Hustota: 1,1 g/ml. 

Rozpustnost ve vodě: Reaguje s vodou. 

 

Oddíl 10: Stálost a reaktivita 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Nebezpečné reakce: Reaguje se silnými oxidačními činidly. 

 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nutno vyloučit tyto podmínky: Nejsou známy žádné skladovací podmínky, kterým je třeba zabránit. 

 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu. 

Pokračování na další straně  
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Oddíl 11: Toxikologické informace 

Nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje. 

 

Oddíl 12: Ekologické informace 

Ekologické údaje o celkovém produktu nejsou k dispozici. 

 

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Postupy likvidace: Zlikvidujte v souladu se všemi místními a národními předpisy jako nebezpečný odpad. 

Likvidace obalu: Nepoužívejte znovu prázdné obaly. Prázdné obaly mohou být předány k likvidaci nebo recyklaci. 

Číslo EWC 080409 - Odpady lepidel a tmelů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné látky. 

 

Oddíl 14: Informace pro přepravu: 

Produkt není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu ADR, RID, IMDG nebo IATA. 

 

Oddíl 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

Vnitrostátní předpisy: 

Nařízení o nebezpečných látkách - GefStoffV 2004; 

Zákon o Praní a detergentech - WRMG; 

Zákon o vodních zdrojích - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905; 

Třída ohrožení vody: 1, podle VwVwS od 27. 7. 2005 (stav: 2009); 

Klasifikace podle TA-Luft: 5.2.5 Organické látky 

Třída skladování VCI: LGK 3B : hořlavé kapaliny (FP> 55 ° C - 100 ° C nelze mísit s vodou); 

Další předpisy: UVV: Zpracování lepidel (VBG 81); 

TRGS 401: Nebezpečí při styku s kůží. - Identifikace, hodnocení, opatření; 

BGI 595: Leták: Dráždivé látky / žíravé látky (M 004). 

 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Dodavatelem nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti látky nebo směsi. 

 

Oddíl 16: Další informace 

Plné znění vět o bezpečnosti 

R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

VOC (1999/13 / EG): 0% 

 

Právní odmítnutí: Výše uvedené informace jsou považovány za správné, ale nemusí být úplné a mají se používat jen jako vodítko. Tato firma 

nesmí být považována za zodpovědnou za škodu vzniklou v důsledku manipulace s výše uvedeným produktem či v důsledku styku s tímto 

produktem. 

 

Konec bezpečnostního listu 


