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1. Charakteristika 

Lepidlo na dřevo D3 je jednosložkové lepidlo, vyrobené na základě speciální polyvinylacetátové disperze a přísad, které 
mu dodávají mimořádné lepicí vlastnosti. Spoj slepený tímto lepidlem vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 204-D3. 
Lepidlo je vhodné k výrobě lepených předmětů, používaných v prostorách s vysokou relativní vlhkostí vzduchu a lepených 
předmětů, často vystavených působení kondenzátů nebo krátkodobým vylitím vody.  

2.  Použití 

Lepidlo na dřevo D3 je určeno pro lepené spoje, u kterých se očekává odolnost proti vlhkému ovzduší: dveře, okna, 
nábytek pro vlhké prostory, kuchyňské pracovní plochy, k podkládání parketového laminátu (pero-drážka), plovoucích 
podlah apod. Spoj se vyznačuje vysokou pevností, krátkou dobou stlačení, zvýšenou odolností proti teplotě nebo 
organickým rozpouštědlům.  
Vhodné způsoby lepení:  

- lepení na neohřívaných, ohřívaných a vysokofrekvenčních lisech 
- lepení po šířce a tloušťce všech druhů dřeva 
- montážnímu lepení např. plovoucích podlah 
- povrchovému lepení (dýhy, laminátů) 

Aplikační postup: 

Po delší době skladování doporučujeme lepidlo před použitím promíchat. Lepené povrchy musí být dobře připraveny – 
rovné, hladké, suché, zbavené prachu, mastnot nebo ostatních nečistot. Lepidlo nanášíme ručně nebo strojně, obvyklými 
nanášecími přístroji a aplikátory (štětec, plastový hřeben, plastové nádobí s nástavcem, nanášecí válečky, válečkové 
stroje, trysky, aplikátory…). Nános má být jednostranný, nanesen v tenké vrstvě, stejnoměrný po celém povrchu. U 
čepových konstrukcí a spojů, kde se požaduje vysoká pevnost spojů, doporučujeme oboustranný nános lepidla.  
 
Nejvhodnější pracovní podmínky 
- teplota lepidla, lepených předmětů a prostoru 18 - 20°C 
- relativní vlhkost vzduchu 60 – 70% 
- vlhkost dřeva 8 – 12% 
- množství naneseného lepidla  120 – 180 g/m2 při šířkovém a montážním lepení¨ 
 100 – 150 g/m2 při dýhování 
- tlak při stlačení u spojů a povrchového lepení laminátu min. 0,5 N/mm2 
 Při dýhování min. 0,2 N/mm2 
 
Doba stlačení 
závisí na teplotě prostoru, lepidlo a lepených předmět, vlhkosti a druhu dřeva, tlaku při stlačení a množství naneseného 
lepidla. Při respektování uvedených nejvhodnějších pracovních podmínek se doporučuje níže uvedené doba stlačení 
minimálně: 
šířková lepení (měkké/tvrdé dřevo) při 20°C 15–30 min. 
 při 50°C 3–5 min. 
dýhování (tloušťka 0,6 – 0,8 mm) při 20°C 10–15 min. 
 při 50°C 6–8 min. 
 při 70°C 4–6 min. 
povrchové lepení (laminát) při 20°C 15–20 min. 
 při 50°C 6–8 min. 
 při 70°C 4–6 min. 
Při lepení dřeva s vyšší obsahem vlhkosti, u většího množství naneseného lepidla nebo při nižších teplotách lepení než 
jsou doporučené je potřeba dobu stlačení patřičně prodloužit. Prodloužení doby stlačení doporučujeme také u velmi 
zatížených spojů. Lepení při teplotách nižších než při +15°C se nedoporučuje. Lepené předměty můžeme opracovávat po 
12-ti hodinách, spotřebujte do data na obalu. 
 
Čištění: 
Stroje a nářadí opláchneme teplou vodou dříve než lepidlo zaschne. 
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3.  Technické údaje 

Chemický základ vodní disperze polyvinylacetátového polymeru  
Rychlost vázání vysoká, rychlé lepidlo 
Viskozita při 20°C 8.000 – 18.000 MPas (Blockfield RVT, vřeteno 6,50 otáč./min.) 
Sušina (ISO 1625) cca 50% 
pH (ISO 1148) cca 3,0 
Křídový bod cca 4°C  
Otevřená doba cca 2 min. při nánosu lepidla 100 g/m2 
 cca 7 min.při nánosu lepidla 200 g/m2 
 při 20°C 65 % relativní vlhkosti vzduchu, na bukovém dřevě s 10% vlhkostí 
  
Vzhled tekutina 
Měrná hmotnost 1,20g/ml 
Doba zpracování 2-7min 
Vulkanizace vysychání 
pH 3,00 
Aplikační teplota +15 až +25°C 
Odolnost UV záření ano 
Teplota skladování +5°C až 25°C 
Doba skladování 12 měsíců 
Mastý podklad ne 

Sklo, smalt ne 
Vlhký podklad ano (8-15%) 
Savý podklad ano 
Nesavý podklad ne 
Hliník,ocel ne 
Olovo, měď ne 
Polykarbonát ne 
Ostatní plasty ne 
Dilatační spáry ne 

 

4. Barva 

bílá, suchý film je průhledný 

5. Balení 

plastovéláhve s aplikátorem 0,5kg, 1kg 
Plastové nádoby 5kg, 10kg, 30kg  

6. Skladování 

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C. 
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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku Lepidlo na dřevo D3 

 Látka / smĜs smĜs 
 Číslo neuvedeno 

 Další názvy smĜsi neuvedeno 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 Určená použití smĜsi lepení 

 Nedoporučená použití smĜsi Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou 
uvedeny v oddíle 1. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

 Dodavatel  

 Jméno nebo obchodní jméno TěSMAT CZ  s.r.o.  

 Adresa Zašovská 71, 757 01  Valašské Meziříčí 
  Česká republika 

 Identifikační číslo (IČO) 26853655 

 DIČ CZ26853655 

 Telefon +420 571 655 900 

 Email obchod@tesmat.cz 

 Adresa www stránek www.tesmat.cz 

 Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 
 Jméno TěSMAT CZ s.r.o.  

 Email obchod@tesmat.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitĜ 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro 
zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 

 

 
 

 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

 SmĜs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

 Plný text všech klasifikací a H-vĜt je uveden v oddíle 16. 

 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 

 Nejsou známy. 
 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
 Nejsou známy. 

2.2 Prvky označení 

 Doplňující informace 

 EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 EUH 208 Obsahuje reakční smĜs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-

isothiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1) . Může vyvolat alergickou reakci. 
2.3 Další nebezpečnost 
 SmĜs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v 

platném znĜní. 
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 
 Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší 

 

Identifikační čísla 
 

Název látky 
 

Obsah v 

% 

hmotnosti 

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 
1272/2008 

 

Pozn. 

 

Index: 613-167-00-5 

CAS: 55965-84-9 

 

reakční smĜs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-

onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-

isothiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1) 

 

0,00015-

0,00149 

 

Acute Tox. 3, H301, H311, H331 

Skin Corr. 1B, H314 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Specifický koncentrační limit: 
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 

Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,0015 % 

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 

Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 0,6 % 

 

 

 Plný text všech klasifikací a H-vĜt je uveden v oddíle 16. 
 

 
  
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
 neuvedeno 

 Při vdechnutí 
 OkamžitĜ přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 
 Při styku s kůží 
 Odložte potřísnĜný odĜv. 
 Při zasažení očí 
 Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, 

neprodlenĜ je vyjmĜte. 
 Při požití 
 VypláchnĜte ústa čistou vodou. V případĜ obtíží vyhledejte lékaře. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

 Při vdechnutí 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 Při styku s kůží 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 Při zasažení očí 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 Při požití 
 Údaje nejsou k dispozici. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 Léčba symptomatická. 

 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

 Vhodná hasiva 

 SmĜs není hořlavá. Volte hasivo s ohledem na látky/materiály v místĜ požáru. 
 Nevhodná hasiva 

 Neuvedeno. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Při požáru může docházet ke vzniku toxických plynů. Jejich vdechování může způsobit vážné poškození zdraví. 
5.3 Pokyny pro hasiče 

 Nevdechujte zplodiny hoření. Použijte samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek. Kontaminované hasivo 
nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
 Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 Rozlitý produkt pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina, univerzální absorbenty), shromáždĜte 

v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další 
kompetentní orgány. Po odstranĜní produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Po odstranĜní produktu 
umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

 7., 8. a 13. 
 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranĜ 

zdraví. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 Skladujte v tĜsnĜ uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře vĜtraných místech k tomu určených. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
 Nejsou stanovena. 

 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

 žádné 

8.2 Omezování expozice 

 ZajistĜte dostatečné vĜtrání. Zamezte styku s očima a kůží. Uchovávejte oddĜlenĜ od potravin, nápojů a krmiv. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladnĜ omyjte ruce vodou a mýdlem. 

 Ochrana očí a obličeje 

 Při doporučeném způsobu použití není nutná. 
 Ochrana kůže 

 Při doporučeném způsobu použití není nutná. 
 Ochrana dýchacích cest 
 ZajistĜte dostatečné vĜtrání. 
 Tepelné nebezpečí 
 neuvedeno 

 Omezování expozice životního prostředí 
 Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. 

 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 vzhled bílá kapalina 

 skupenství kapalné při 20°C 

 barva bílá 

 zápach charakteristický 

 prahová hodnota zápachu údaj není k dispozici 
 pH 3 (neředĜno při 20 °C) 
 bod tání / bod tuhnutí údaj není k dispozici 
 počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 100 °C 

 bod vzplanutí údaj není k dispozici 
 rychlost odpařování údaj není k dispozici 

 hořlavost (pevné látky, plyny) neaplikovatelné 

 horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti  

 meze hořlavosti údaj není k dispozici 
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 meze výbušnosti údaj není k dispozici 
 tlak páry údaj není k dispozici 
 hustota páry údaj není k dispozici 

 relativní hustota 1,1 (voda = 1) 

 rozpustnost  

 rozpustnost ve vodĜ nerozpustná 

 rozpustnost v tucích údaj není k dispozici 
 rozdĜlovací koeficient: n-oktanol/voda údaj není k dispozici 
 teplota samovznícení údaj není k dispozici 
 teplota rozkladu údaj není k dispozici 
 viskozita údaj není k dispozici 
 výbušné vlastnosti není výbušná 

 oxidační vlastnosti nemá oxidační vlastnosti 
9.2 Další informace 

 hustota 
 

údaj není k dispozici 
 teplota vznícení údaj není k dispozici 

 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

 Při normálních podmínkách je produkt stabilní. 
10.2 Chemická stabilita 

 Při normálních podmínkách je produkt stabilní. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
 Při normálních podmínkách je produkt stabilní. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Údaje nejsou k dispozici. 
10.5 Neslučitelné materiály 

 Údaje nejsou k dispozici. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Za normálního způsobu použití nevznikají. 
 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

 Pro smĜs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. 

 Akutní toxicita 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

reakční smĜs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] 

(3:1) 
 

Cesta expozice 
 

Parametr 
 

Hodnota 
 

Doba 

expozice 

 

Druh 
 

Pohlaví 
 

Zdroj 

 

OrálnĜ 
 

LD50 
 

69 mg/kg 
 

 
 

Krysa 
 

 
 

dodavatel 
 

DermálnĜ 
 

LD50 
 

141 mg/kg 
 

 
 

Králík 
 

 
 

dodavatel 
 

InhalačnĜ 
 

LC50 
 

0,33 mg/l 
 

4 hod 
 

Krysa 
 

 
 

dodavatel 

 Žíravost / dráždivost pro kůži 
 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Vážné poškození očí / podráždění očí 
 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 
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 Mutagenita v zárodečných buňkách 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Karcinogenita 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Toxicita pro reprodukci 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 Nebezpečnost při vdechnutí 
 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

 Akutní toxicita 

 Na základĜ dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splnĜna. 

reakční smĜs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] 

(3:1) 
 

Parametr 
 

Hodnota 
 

Doba expozice 
 

Druh 
 

Prostředí 
 

Zdroj 

 

LC50 
 

0,19 mg/l 
 

96 hod 
 

Ryby 
 

 
 

dodavatel 
 

EC50 
 

0,16 mg/l 
 

96 hod 
 

Dafnie 
 

 
 

dodavatel 

 Další údaje 

 LC50 smĜsi >100 mg/l (vodní organismy) 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 
 Údaje nejsou k dispozici. 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 Údaje nejsou k dispozici. 
12.4 Mobilita v půdě 

 Údaje nejsou k dispozici. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

 Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) v platném znĜní. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 Údaje nejsou k dispozici. 
 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady 

 Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištĜný obal uložte do označených 
nádob pro sbĜr odpadu a předejte k odstranĜní oprávnĜné osobĜ k odstranĜní odpadu (specializované firmĜ), která má 
oprávnĜní k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společnĜ s komunálními 
odpady. 

 Právní předpisy o odpadech 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znĜní. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znĜní. Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů) v platném znĜní. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znĜní. 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 UN číslo 

 Není předmĜtem pro ADR 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

 neuvedeno 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

 neuvedeno 

14.4 Obalová skupina 

 neuvedeno 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
 neuvedeno 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

 neuvedeno 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

 neuvedeno 

 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o zmĜnĜ smĜrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, smĜrnice Rady 76/769/EHS a smĜrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znĜní. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a smĜsí, o zmĜnĜ a zrušení smĜrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmĜnĜ nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znĜní. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smĜsích a o 

zmĜnĜ nĜkterých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochranĜ veřejného zdraví v platném znĜní. Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znĜní. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení nĜkterých dalších ustanovení zákona o ochranĜ ovzduší v 
platném znĜní. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provádĜcí předpisy v platném znĜní. Zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochranĜ ovzduší v platném znĜní. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odbĜru biologického materiálu pro provádĜní 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znĜní. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
 Nebylo provedeno (smĜs). 

 

 

ODDÍL 16: Další informace 

 Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 

 H301 Toxický při požití. 
 H311 Toxický při styku s kůží. 
 H314 Způsobuje tĜžké poleptání kůže a poškození očí. 
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H331 Toxický při vdechování. 
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 

 EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 EUH 208 Obsahuje reakční smĜs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-

isothiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1) . Může vyvolat alergickou reakci. 
 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 

 Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel 
je odpovĜdný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

 Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 

 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravĜ nebezpečných vĜcí 
 BCF Biokoncentrační faktor 
 CAS Chemical Abstracts Service 
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 CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a smĜsí 
 DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 EC50 Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace 

 EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 

 EmS Pohotovostní plán 

 ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES 

 EU Evropská unie 

 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

 IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadnĜ přepravujících nebezpečné 
chemikálie 

 IC50 Koncentrace působící 50% blokádu 

 ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
 IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
 INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 

 ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
 LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 

 LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 

 LOAEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem 

 log Kow Oktanol-voda rozdĜlovací koeficient 
 MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránĜní znečišťování z lodí 
 NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 

 NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků 

 NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 

 NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 

 OEL Expoziční limity na pracovišti 
 PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický 

 PEL Přípustný expoziční limit 
 PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 ppm Počet částic na milion (miliontina) 
 REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

 RID Dohoda o přepravĜ nebezpečných vĜcí po železnici 
 UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmĜtu převzaté ze Vzorových předpisů OSN 

 UVCB Látka s neznámým nebo promĜnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický 
materiál 

 VOC TĜkavé organické sloučeniny 

 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
   

 Acute Tox. Akutní toxicita 

 Aquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředí 
 Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí 
 Skin Corr. Žíravost pro kůži 
 Skin Sens. Senzibilizace kůže 

 Pokyny pro školení 
 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými 

manipulacemi s produktem. 

 Doporučená omezení použití 
 neuvedeno 

 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znĜní. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znĜní. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smĜsích v platném 
znĜní. Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. 

Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. 
chem.). Údaje od výrobce látky/smĜsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace. 

 Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny) 
 Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 17.02.2016. ZmĜny byly provedeny v oddílech 2, 4 až 7, 12, 13, 15 a 16. 

 

 
 

Prohlášení 
 Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištĜní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené 

údaje odpovídají současnému stavu vĜdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být 
považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 

 

 

Strana 
 

8/8 


