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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Verifix 2K Silikon P Komponente B

1.1. Identifikátor produktu

part of

BO 5500510,   1 kg

BO 5500513,   5 kg

BO 5500516,   50 kg

Ďalšie názvy produktu

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

lepidlá

Použitie látky/zmesi

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

BOHLE AGFirma:

Ulica: Dieselstr. 10

Miesto: 42781 Haan

Telefón: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.dee-mail:

Dr. Martin SchadePartner na konzultáciu: +49 2129 5568-300Telefón:

e-mail: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieInformačné oddelenie:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 6132-84463 

NTIC +421 2 5477 4166

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

2.2. Prvky označovania

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

VINYL DIMETHICONE
Chemická charakteristika

Nebezpečné obsiahnuté látky

žiadne/žiadny (podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH))

Ďalšie inštrukcie

Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci
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Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Všeobecné inštrukcie

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku 

pomoc.

Pri kontakte s očami

Vypláchnite ústa.
Pri požití

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Kysličník uhličitý (CO2), Hasiaci prášok, Prúd ostrekovej vody

Vhodné hasiace prostriedky

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Použite mechanické manipulačné zariadenie.

Ďalšie informácie

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Žiadny pri bežnom spracovaní. 

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. 

Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Pozri oddiel 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia nad tento rámec.

Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

žiadne obmedzenie

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.2. Kontroly expozície

Dbajte na dostatočné vetranie.

Primerané technické zabezpečenie

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Nevyžaduje sa

Ochrana očí/tváre

Nevyžaduje sa

Ochrana rúk

Nevyžaduje sa

Ochrana pokožky

Nevyžaduje sa

Ochrana dýchacieho ústrojenstva
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kvapalinaFyzikálny stav:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Farba: bezfarebný

bez zápachuZápach:

Zmena skupenstva

>130 °CTeplota vzplanutia:

Hodnota pH: nepoužiteľné

Dynamická viskozita:

  (pri 20 °C)

3000-6000 mPa·s

Hustota (pri 20 °C): 1,02 g/cm³

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým 

organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

V súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Kl'úč odpadu produktu

070217 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; Odpady z VSDP plastov, syntetického 

kaučuku a umelých vlákien; odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

Kl'úč odpadu vyrobnych zvyškov

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; Odpady z VSDP plastov, syntetického 

kaučuku a umelých vlákien; odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

070217

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Ďalšie inštrukcie

 Nie nebezpečné tovary v zmysle ADR/RID, ADNR, IMDG kódu, ICAO/IATA-DGR

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia

Regulačné informácie EÚ
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0%2004/42/ES (VOC):

Národné predpisy

1 - slabo znečisťuje voduTrieda ohrozenia vody (D):

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 2.

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a 

nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu. 

Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

Ďalšie informácie

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)
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