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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MA2245 ADHESIVE

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu MA2245 ADHESIVE

Číslo produktu 0747

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@itwpp.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo +44(0)1235 239 670 (24h)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (ES 1272/2008)
Fyzikálna nebezpečnosť Flam. Liq. 2 - H225

Zdravotné riziká Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2
- H373

Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Neklasifikované

2.2. Prvky označovania

Piktogram

                  

Signálne slovo nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacia sústava, pľúca) pri dlhšej alebo
opakovanej expozícii pri vdýchnutí.
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Bezpečnostné upozornenia P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných
zdrojov horenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/ aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte
lekársku pomoc/ starostlivosť.

Obsahuje metyl-metakrylát, kyselina metakrylová

Doplnkové bezpečnostné
upozornenia

P240 Uzemnite/ upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte iba neiskriace prístroje.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P260 Nevdychujte pary/ aerosóly.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte kontaminovanú pokožku.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P321 Odborné ošetrenie (pozri lekársku pomoc na etikete).
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite penu, oxid uhličitý, suchý prášok alebo
vodnú hmlu.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/ nádobuv súlade vnútroštátnymi predpismi.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

metyl-metakrylát 30-60%

Číslo CAS: 80-62-6 Číslo ES: 201-297-1 Registračné číslo REACH: 01-
2119452498-28-0000

Klasifikácia
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
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kyselina metakrylová 5-10%

Číslo CAS: 79-41-4 Číslo ES: 201-204-4 Registračné číslo REACH: 01-
2119463884-26-0000

Klasifikácia
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H335

Plné znenie všetkých výstražných upozornení je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Inhalácia PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. V
prípade vážnych, alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie. Call a physican or poison control centre immediately.
Never give anything by mouth to an unconscious person.

Kontakt s pokožkou PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou. Pokračujte vo
vyplachovaní aspoň 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove
any contact lenses and open eyelids widely. If irritation persists: Continue flushing during
transport to hospital. Bring these instructions.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Inhalácia Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Nadmerná expozícia môže spôsobiť
nasledujúce nežiaduce účinky: Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Požitie Požitie môže spôsobiť silné podráždenie úst, pažeráka a gastrointestinálneho traktu. Môže
spôsobiť poleptanie v ústach, pažeráku a žalúdku.

Kontakt s pokožkou Dlhodobý kontakt môže spôsobiť začervenanie, podráždenie a vysušenie pokožky. Môže
vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť vážne chemické popáleniny pokožky.

Kontakt s očami Silné podráždenie, pálenie, slzenie a neostré videnie. Nadmerná expozícia môže spôsobiť
nasledujúce nežiaduce účinky: Poškodenie rohovky.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára Postupujte podľa príznakov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Hasiť oxidom uhličitým, alebo suchým práškom.

Nevhodné hasiace prostriedky Nepoužívajte vodu, ak sa tomu dá vyhnúť.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické nebezpečenstvo Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pri zemi a na značnú vzdialenosť k zdroju
vznietenia a znova vzplanúť. Polymerizuje pri zahriatí.

5.3. Rady pre požiarnikov
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Ochranné opatrenia pri hasení
požiaru

Evacuate area of unprotected personnel. Use cold water spray to cool fire exposed containers
to minimise risk of rupture. Nevstupujte do skladovacích priestorov alebo uzavretých
priestorov, ak nie sú riadne vetrané. Používajte pretlakový dýchací prístroj (SCBA) a vhodný
ochranný odev. Kontrolujte odtokovú vodu tým, že ju zhromaždíte a udržíte ju mimo
kanalizácie a vodné toky.

Zvláštne ochranné prostriedky
pre hasičov

Používajte pretlakový dýchací prístroj (SCBA) a vhodný ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Opatrenia na ochranu osôb Evacuate area of unprotected personnel.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie

Kontrolujte odtokovú vodu tým, že ju zhromaždíte a udržíte ju mimo kanalizácie a vodné toky.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Metódy čistenia Zadržte únik pieskom, hlinou, alebo iným vhodným nehorľavým materiálom. Zabráňte únikom,
alebo rozliatym kvapalinám vniknúť do odtokov, kanalizácie, alebo vodných tokov. Absorbujte
únik nehorľavým absorbčným materiálom. Zaistite dostatočné vetranie. Po manipulácii s
únikom sa dôkladne umyte. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Pary sú
ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pri zemi a na značnú vzdialenosť k zdroju vznietenia a
znova vzplanúť. Zozbierajte a uložte do vhodnej nádoby na likvidáciu odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Pre osobnú ochranu, viď oddiel 8. Ohľadom likvidácie odpadu, viď bod 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia pre
používanie

Zaistite dostatočné vetranie. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. Uzemnite obal a
prepravné zariadenia k eliminácii iskier statickej elektriny. Nepoužívajte znovu prázdne
nádoby.

Pokyny týkajúce sa
všeobecnej hygieny na
pracovisku

Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Bezpečnostné opatrenia pre
skladovanie

Skladujte v pevne zavretom, pôvodnom obale na suchom, chladnom a dobre vetranom
mieste. Skladujte oddelene od nezlučiteľných materiálov (viď bod 10).

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Špecifické koncové použitie
(použitia)

Identifikované použitia pre tento výrobok sú podrobne uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity na pracovisku
metyl-metakrylát

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer): WEL 50 ppm 208 mg/m³
Krátkodobý expozičný limit (15-minútový): WEL 100 ppm 416 mg/m³

kyselina metakrylová
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Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer): WEL 20 ppm 72 mg/m³
Krátkodobý expozičný limit (15-minútový): WEL 40 ppm 143 mg/m³
WEL = Workplace Exposure Limit.

8.2. Kontroly expozície

Ochranné pomôcky

                        

Vhodné prostriedky technickej
kontroly

Nakoľko tento výrobok obsahuje prísady so stanovenými expozičnými limitmi, je treba použiť
uzavreté priestory, lokálne odsávanie alebo iné technické prostriedky tak, aby sa udržala
expozícia pracovníkov pod akýmikoľvek zákonom povolenými, alebo odporúčanými limitmi, ak
sa pri použití vytvára prach, dym, plyn, výpary, alebo hmla. V priestoroch so slabým vetraním
by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.
j. typu A1 v súlade s normou EN 14387). Zaistite primeranú celkovú a miestnu odsávaciu
ventiláciu.

Prostriedky na ochranu očí /
tváre

Noste ochranné okuliare. Používajte tesne priliehajúce, prachu-odolné, chemické okuliare
proti striekajúcej kvapaline, ak je tvorený vzduchom prenášaný prach. Osobné ochranné
prostriedky pre ochranu očí a tváre musí byť v súlade s európskou normou EN166.

Prostriedky na ochranu rúk Noste ochranné rukavice. Odporúča sa, aby sa nosili chemicky odolné, nepriepustné
rukavice. Ak chcete chrániť ruky pred chemickými látkami, mali by rukavice spĺňať európske
normy EN374. Čas použiteľnosti pre každý materiál rukavíc môže byť pri rôznych výrobcoch
rukavíc odlišný. Vybrané rukavice by mali mať čas použiteľnosti minimálne 8 hodín.

Iné prostriedky na ochranu
kože a tela

V prípade kontaktu používajte zásteru, alebo ochranný odev.

Hygienické opatrenia Po práci odstráňte kontaminovaný odev a pokožku dôkladne umyte vodou a mydlom. Umyte
sa po každej pracovnej zmene a pred každým jedlom, fajčením a použitím toalety.
Zabezpečte zariadenie na výplach očí a bezpečnostnú sprchu.

Prostriedky na ochranu
dýchacieho traktu

Ak posúdenie rizík naznačuje, že je možná inhalácia kontaminantov, mala by byť používaná
ochrana dýchacieho traktu, spĺňajúca schválené normy. Voľba respirátora musí vychádzať z
úrovne expozície, nebezpečnosti výrobku a z bezpečných pracovných limitov zvoleného
respirátora. Respirátory s celotvárovou maskou s výmennými filtračnými kazetami musia byť v
súlade s európskou normou EN136. Polomaskové a štvrťmaskové respirátory s výmennými
filtračnými kazetami musia byť v súlade s európskou normou EN140. Plynové a kombinované
filtračné kazety musia byť v súlade s európskou normou EN14387.

Kontroly environmentálnej
expozície

Keď sa nádoba nepoužíva, uchovávajte ju tesne uzavretú.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad Pasta.

F_arba Žltohnedá.

pH pH (koncentrovaný roztok): 5-6

Počiatočná teplota a
rozmedzie varu

100.5°C @

Bod vzplanutia 10°C TCC (Metóda Tag uzavretá nádoba).

Rýchlosť odparovania Nie sú určené.
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Horná / dolná hranica
horľavosti alebo výbušnosti

: 2.1%-12.5%

Tlak pár Nie sú určené.

Hustota pár Nie sú určené.

Relatívna hustota 0.98g/cm3

9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Viď bod 10.3 (Možnosť nebezpečných reakcií) pre ďalšie informácie.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Nestabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných
reakcií

Môže polymerizovať.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Extreme heat, sparks and open flame. Incompatible materials, oxidisers and oxidisng
conditions Vyvarujte sa zmrznutia.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné
sa vyhnúť

Oxidising agents (such as peroxides), reducing agents, acids, bases, azo-compounds,
catalytic metals (such as copper, iron), halogens. Free radical initiators. Oxygen scavengers.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Výpary môžu byť vznietené iskrou, horúcim povrchom, alebo žeravým uhlím.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita - pri požití
ATE pri požití (mg/kg) 5 555,56

Akútna toxicita - pri vstrebávaní cez kožu
ATE pri vstrebávaní cez kožu
(mg/kg)

12 222,22

Pri vdýchnutí Môže vyvolať podráždenie očí a dýchacích ciest. Dlhodobé, alebo opakované vystavovanie
sa výparom vo vysokých koncentráciách môže spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky: Môže
spôsobiť ospalosť a závraty.

Po požití Causes irritation, a burning sensation of the mouth, throat and gastrointestinal tract and
abdominal pain. Môže spôsobiť poleptanie v ústach, pažeráku a žalúdku.

Kontakt s pokožkou Dlhodobá, alebo opakovaná expozícia môže spôsobiť silné podráždenie. Môže vyvolať
alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť vážne chemické popáleniny pokožky.

Kontakt s očami Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dlhodobá, alebo opakovaná expozícia môže spôsobiť
nasledujúce nežiaduce účinky: Poškodenie rohovky.

Cieľové orgány Oči Pokožka Dýchací trakt, pľúca DIGESTIVE SYSTEM. Pečeň Obličky Nervový systém
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ODDIEL 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita Nebezpečný pre životné prostredie. Nebezpečný pre životné prostredie pokiaľ sa vypúšťa do
vodných tokov.

12.1. Toxicita

Toxicita Nie sú určené.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Stálosť a odbúrateľnosť Nie sú určené.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál Nie sú určené.

12.4. Mobilita v pôde

Pohyblivosť Neurčitý.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT a
vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky Nie sú určené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Všeobecné informácie Vždy, keď je to možné, tvorba odpadu by sa mala minimalizovať, alebo jej predchádzať.
Odpad, zvyšky, prázdne nádoby, vyradené pracovné odevy a znečistené čistiace prostriedky
by mali byť zhromažďované v určených nádobách s označením ich obsahu. Odpadového
produktu, alebo použitých nádob sa zbavte v súlade s miestnymi predpismi

Metódy likvidácie Zneškodnite odpad na licencovanom mieste zneškodňovania odpadu v súlade s
požiadavkami miestneho úradu pre zneškodňovanie odpadov.

Trieda odpadov 08 04 09*

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN

UN číslo (ADR/RID) 1133

UN číslo (IMDG) 1133

UN číslo (ICAO) 1133

UN číslo (ADN) 1133

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADR/RID)

ADHESIVES

Vlastné dopravné
pomenovanie  (IMDG)

ADHESIVES

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ICAO)

ADHESIVES
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Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADN)

ADHESIVES

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID trieda 3

ADR/RID klasifikačný kód F1

ADR/RID bezpečnostná
značka

3

IMDG trieda 3

ICAO trieda/divízia 3

ADN trieda 3

Dopravné značky

14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina III

IMDG obalová skupina III

ADN obalová skupina III

ICAO obalová skupina III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látka ohrozujúca životné prostredie/znečisťujúca more
Nie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

EmS F-E, S-D

ADR dopravná kategória 3

Kód núdzovej akcie •3YE

Identifikačné číslo
nebezpečnosti

33

Kód obmedzujúci tunel (D/E)

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

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

Legislatíva EÚ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (zmenené a doplnené).

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

Revízne komentáre Toto je prvé vydanie.

Dátum revízie 18. 1. 2018
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Dátum revízie: 18. 1. 2018 Revízia: 0

MA2245 ADHESIVE

Revízia 0

Číslo KBÚ 20806

Výstražné upozornenia v
plnom znení

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi pokožku.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (dýchacia sústava, pľúca) pri dlhšej alebo
opakovanej expozícii pri vdýchnutí.

Táto informácia sa vzťahuje len na tento konkrétny materiál a nemusí platiť, ak sa tento materiál používa v kombinácii s inými
materiálmi alebo procesmi. Táto informácia je podľa najlepších znalostí a presvedčenia spoločnosti presná a spoľahlivá k
uvedenému dátumu. Avšak, neposkytuje sa žiadna garancia, alebo záruka o jej presnosti, spoľahlivosti a úplnosti. Je
zodpovednosťou užívateľa overiť si primeranost týchto informácií pre jeho vlastnú potrebu.
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