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1. Charakteristika 
Montážní pěna nízkoexpanzní je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty 
expanduje až na 35 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat a 
omítat. 

2.  Použití 
Montážní pěna nízkoexpanzní je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámů, 
lepení parapetů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro 
izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod. Aplikační postup: Podkladové plochy musí být 
odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojíněné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu 
od +5°C do +35°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se 
našroubuje aplikační trubička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli - provedení GUN. 
Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem Čistič 
pěny nebo Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.   

3.  Technické údaje 
Vzhled napěňující tekutina 
Měrná hmotnost 18-20Kg/m

3
 

Nelepivost 10-15min  
Řezatelnost 25-30min 
Pěnivost 28-32l / 750ml 
Tvarová stabilita max. 5% 
Aplikační teplota +5 až +40°C 
Tepelná odolnost -40 až +90°C 
Odolnost UV záření    ne 
Teplota skladování +5°C do +25°C 
Doba skladování 18 měsíců 

Mastý podklad ne 
Sklo, smalt ano 
Vlhký podklad ano 
Savý podklad ano 
Nesavý podklad ano 
Hliník,ocel ano 
Olovo, měď ne 
Polykarbonát ano 
Ostatní plasty ano 
Dilatační spáry jako výplň 

4. Barva 
žlutá 

5. Balení 
plechová dóza 750 ml GUN, plechová dóza 750 ml SPRAY . Kartón 12ks 

6. Životnost a skladování 
V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a 
nevystavujte je teplotám nad +50°C. 
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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku 

látka / směs 

Číslo 
 

Další názvy směsi 

Montážní pěna nízkoexpanzní gun 
směs 

neuvedeno 

Montážní pěna nízko-expanzní gun, Montážní PUR pěna 
nízkoexpanzní gun, Montážní pěna NE gun

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
 

 
 
 

1.3. 

Určená použití směsi 
 

Nedoporučená použití směsi 
 

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel 
Jméno nebo obchodní jméno 

Místo podnikání nebo sídlo 

 
Telefon 

Fax 

E-mail 

Adresa www stránek 

lepení a těsnění 

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

 
TĚSMAT CZ s.r.o. 

Zašovská 71, 757 01  Valašské Meziříčí 

Česká republika 

+420 571 655 900 

+420 571 655 901 

obchod@tesmat.cz 

www.tesmat.cz 

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list
 

 
1.4. 

Jméno 

E-mail 
Telefonní číslo pro naléhavé situace 

TĚSMAT CZ s.r.o. 

obchod@tesmat.cz

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 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 1272/2008 
Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 
Aerosol 1, H222, H229 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Acute Tox. 4, H332 
Resp. Sens. 1, H334 
STOT SE 3, H335 
Carc. 2, H351 
Lact., H362 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 4, H413 

 

 
 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Při 
vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. Může způsobit poškození 
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
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2.2. 

 
Prvky označení 
Výstražný symbol

 
 
 
 
 

 
Signální slovo 
Nebezpečí 

 

Nebezpečné látky 
4,4'-methylendifenyl diisokyanát (isomery a homology) 
chloralkany, C14-17 
isobutan 
dimethylether 
Standardní věty o nebezpečnosti
H222 
H229 
H315 
H317 
H319 
H332 
H334 
H335 
H351 
H362 
H373 
H413 

Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Dráždí kůži. 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Zdraví škodlivý při vdechování. 
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Podezření na vyvolání rakoviny. 
Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 
P210 

 
P211 
P251 
P261 
P280 
P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 

 
P308+P313 
P410+P412 
P501 

 

Doplňující informace 
EUH 204 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
Zamezte vdechování aerosolů. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla. 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 
Odstraňte obsah/obal jako nebezepčný odpad. 

 
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto 
výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními 
problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V 
podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez 
použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

 
 
 

2.3. 

 

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy 
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. 
Další nebezpečnost 

Směs není hodnocena jako PBT, vPvB.
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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. 

CAS: 9016-87-9 4,4'-methylendifenyl diisokyanát  (isomery a homology) 30-60 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Acute Tox. 4, H332 
Resp. Sens. 1, H334 
STOT SE 3, H335 
Carc. 2, H351 
STOT RE 2, H373 

1, 3, 4, 5, 
6 

Index: 602-095-00-X 
CAS: 85535-85-9 
ES: 287-477-0 
Registrační číslo: 
01-2119519269-33 

chloralkany, C14-17 5-15 Lact., H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Index: 601-004-00-0 
CAS: 75-28-5 
ES: 200-857-2 

isobutan 5-15 Press. Gas, 
Flam. Gas 1, H220 

1, 2 

Index: 603-019-00-8 
CAS: 115-10-6 
ES: 204-065-8 
Registrační číslo: 
01-2119472128-37 

dimethylether 5-10 Press. Gas, 
Flam. Gas 1, H220 

2, 4 

Index: 601-003-00-5 
CAS: 74-98-6 
ES: 200-827-9 

propan 1-5 Press. Gas, 
Flam. Gas 1, H220 

2 

Poznámky 
1 Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs 

několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí 
isomerů. 

2 Poznámka U: Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn 
musí být při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se 
plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě. 

3 Poznámka 2: Uvedená koncentrace isokyanátů je vyjádřena v hmotnostních procentech volného monomeru 
vztažených k celkové hmotnosti směsi. 

4     Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. 
5     Použití látky je omezeno v příloze XVII nařízení REACH 
6     Látka se specifickým koncentračním limitem 

 

Plné znění všech standardních vět a pokynů je uvedeno v oddílu 16. 
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 
bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. 
Při vdechnutí 

Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte 
postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží 

Postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře 
opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky), nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte 
lékaře. 
Při zasažení očí 

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vlahou) tekoucí vodou 
minimálně po dobu 15minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zejména 
přetrvává-li bolest, nebo zarudnutí očí.
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4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. 

 
Při požití 

Nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. 
Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo 
tento bezpečnostní list. 
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Při vdechnutí 
Při inhalaci může dojít u citlivých jedinců k dráždění sliznic dýchacích cest. 
Při styku s kůží 
Místně může dráždit kůži (zarudnutí, svědění). Kůži odmašťuje a vysušuje. 
Při zasažení očí 
Místně může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení). 
Při požití 
Může vyvolat podráždění zažívacího traktu provázené bolestmi břicha a nevolností; může se objevit i zvracení a průjem. 
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Léčba symptomatická.

 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. 

 

 
 
 
 

5.2. 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. 

Hasiva 
Vhodná hasiva 

Oxid uhličitý (CO2), víceúčelové prášky, písek, zemina. 
Nevhodná hasiva 

Voda v malém množství a ostrý vodní paprsek. Ten je možné použít pouze k chlazení výrobků (nádob) v blízkosti požáru. 
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Výrobky obsahují snadno hořlavé páry a kapaliny. 
Při  požáru  vzniká  kouř,  mohou  vznikat  oxidy  uhličitý  a  uhelnatý,  saze,  různé  uhlovodíky  a  aldehydy  nedokonalým 
spalováním a termolýzou. Nevdechujte zplodiny hoření; protože vzniklé plyny jsou zpravidla těžší než vzduch, shromažďují 
se na nejnižších místech, hrozí opětné vzplanutí nebo exploze. Mez výbušnosti hnacího plynu se vzduchem při normální 
teplotě a objemu par nebo mlh: 1,5 – 1,6 %. 
Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí kapalinu je nutné zneškodnit podle místně platných předpisů. 
Výrobky odstraňte z dosahu ohně anebo je alespoň ochlazujte proudem vody. 
Pokyny pro hasiče 
Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj).

 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. 

 
 
 
 

6.2. 

 
6.3. 

 
 

 
6.4. 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Zabraňte  kontaktu  s  očima  a  kůží.  Nevdechujte  plyny/  páry/aerosoly.  Zajistěte  účinné  větrání.  Vzhledem  k  možnosti 
vystavení účinkům nebezpečné látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). 
Odstraňte všechny zdroje zapálení. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 a 8). 
Páry plynů jsou těžší než vzduch. Zabraňte vniknutí výparů do kanalizace. 
Opatření na ochranu životního prostředí 

Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody. 
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Kontaminovanou oblast zakryjte vlhkou zeminou nebo pískem a nechejte alespoň 30 minut reagovat. Pak mechanicky 
odstraňte. 
Nevytvrzenou pěnu lze odstranit výrobkem PU-ČISTIČ nebo organickými rozpouštědly jako např. aceton. 
Odkaz na jiné oddíly 

Dále viz oddíly 7, 8 a 13
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. 

 
 
 
 
 

7.2. 
 
 

7.3. 

Opatření pro bezpečné zacházení 

Zabraňte  kontaktu  s  očima  a  kůží.  Nevdechujte  plyny/  páry/aerosoly.  Zajistěte  účinné  větrání.  Vzhledem  k  možnosti 
vystavení účinkům nebezpečné látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). 
Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 
a 8). Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. Pracujte v souladu s návodem k 
použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná. 
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladujte v originálních obalech v suchu a chladnu. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, vyvarujte se nahromadění statické 
elektřiny. Nekuřte. 
Specifické konečné/specifická konečná použití 
Směs se aplikuje stříkáním na místa, která je potřeba vyplnit PU-pěnou.

 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry 

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV č.361/2007 Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v 
pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

 
Česká republika 

 

 
Název látky (složky) 

 
Číslo CAS 

Limitní hodnoty  
PEL NPK-P Poznámka 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
4,4'-methylendifenyl diisokyanát 
(isomery a homology) 

 

9016-87-9 
 

0,05 
 

0,0049 
 

0,1 
 

0,0098 
 

I, S 

dimethylether 115-10-6 1000 531 2000 1062  
Poznámka 
S 
I 

 
látka má senzibilační účinek 
dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

 

 
Evropská unie 

 

 
Název látky (složky) 

 
Číslo CAS 

Limitní hodnoty  
8 hodin Krátkodobé Poznámka 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
dimethylether 115-10-6 1920 1000    

8.2. Omezování expozice 

Žádné zvláštní prostředky nejsou vyžadovány za předpokladu, že se s výrobkem zachází ve shodě s obecnými zásadami 
hygieny a bezpečnosti obyvatel. Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. 
Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. Těhotné ženy 
by měly zamezit vdechnutí a kontaktu s kůží. 
Ochrana očí a obličeje 
Při běžném použití odpadá; při nebezpečí vniknutí do očí použijte ochranné brýle. 
Ochrana kůže 

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné 
tloušťky, materiálu a propustnosti. Používejte vhodné ochranné krémy na pokožku, ty by však neměly být aplikovány, 
pokud již došlo k expozici. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný oděv. Při znečištění pokožky ji 
důkladně omýt. 
Ochrana dýchacích cest 

Při běžném použití odpadá; při dlouhodobém pobytu v nedostatečně větraných prostorách a při překročení mezních 
limitů používat vhodné ochranné dýchací přístroje – proti plynové a kombinované filtry. 
Tepelné nebezpečí 

neuvedeno 
Omezování expozice životního prostředí 

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. 

vzhled 
skupenství 
barva 

zápach 
prahová hodnota zápachu 
pH 
bod tání / bod tuhnutí 
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 
bod vzplanutí 
rychlost odpařování 
hořlavost (pevné látky, plyny) 
horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti 

meze hořlavosti 
meze výbušnosti 

tlak páry 
hustota páry 
relativní hustota 
rozpustnost 
rozpustnost ve vodě 
rozpustnost v tucích 
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda 
teplota samovznícení 
teplota rozkladu 
viskozita 
výbušné vlastnosti 
oxidační vlastnosti 
Další informace 
hustota 
teplota vznícení 

kapalina v aerosolovém balení 
kapalné při 20°C 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 

 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
< 0,7 MPa při 20 °C 
údaj není k dispozici 
0,975 (kapalina včetně hnacího plynu; voda = 1) 

 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici 

 
údaj není k dispozici 
údaj není k dispozici

 

 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. 

 
10.2. 

 
10.3. 

 
 

10.4. 

 
10.5. 

 
10.6. 

Reaktivita 
Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. 
Chemická stabilita 
Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. 
Možnost nebezpečných reakcí 
Reakcí s látkami obsahujícími aktivní vodík, včetně vody - reakcí s vodou a/nebo vzdušnou vlhkostí vzniká oxid uhličitý a tím 
narůstá tlak v uzavřených nádobách. Dále silné kyseliny a silná oxidační činidla, např.: peroxid vodíku, kyselina dusičná. 
Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Teploty nad bodem vzplanutí; otevřený oheň, statická elektřina. 
Neslučitelné materiály 

Silné kyseliny, silné oxidační činidla, voda. Např. peroxid vodíku, kyselina dusičná 
Nebezpečné produkty rozkladu 

Při běžném způsobu použití nevznikají. 
Nedokonalým spalováním vzniká kouř a toxické plyny (např. CO, NO, HCN), různé uhlovodíky, aldehydy, saze. Vdechování 
je nebezpečné.

 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích 

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. 

Akutní toxicita 

Zdraví škodlivý při vdechování.
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Žíravost / dráždivost pro kůži 

Dráždí kůži. 
Vážné poškození očí / podráždění očí 

Způsobuje vážné podráždění očí. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
Mutagenita v zárodečných buňkách 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Karcinogenita 

Podezření na vyvolání rakoviny. 
Toxicita pro reprodukci 

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
Nebezpečnost při vdechnutí 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. 

 

 
 

12.2. 

 
12.3. 

 
12.4. 

 
12.5. 

 
12.6. 

Toxicita 

Akutní toxicita 
Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

Perzistence a rozložitelnost 

údaje pro směs nejsou k dispozici 
Bioakumulační potenciál 

údaje pro směs nejsou k dispozici 
Mobilita v půdě 

je velmi omezena vlivem chemické reakce s vodou za vzniku nerozpustného produktu - PU pěny 
Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Směs není hodnocena jako PBT nebo jako vPvB. 
Jiné nepříznivé účinky 
údaje pro směs nejsou k dispozici

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a 
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.

13.1. Metody nakládání s odpady 

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených 
nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má 
oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními 
odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. 
Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci. 
Právní předpisy o odpadech 
viz oddíl 15
Kód druhu odpadu 

 

Druh odpadu 
 

Podskupina odpadu 
 

 
Skupina odpadu 

080409 
odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky * 
Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 
(včetně vodotěsných výrobků) 
ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ  A  TISKAŘSKÝCH 
BAREV
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Další kód druhu odpadu 
Druh odpadu 

 

Podskupina odpadu 
 

 
Skupina odpadu 

 
Kód druhu odpadu pro obal 

Druh odpadu 

Podskupina odpadu 

Skupina odpadu 

Další kód druhu odpadu pro obal 
Druh odpadu 
Podskupina odpadu 

 

Skupina odpadu 

080410 
ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 
Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 
(včetně vodotěsných výrobků) 
ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ  A  TISKAŘSKÝCH 
BAREV 
150111 
kovové  obaly  obsahující  nebezpečnou  tuhou  pórovitou  základní  hmotu  (např. 
azbest) včetně prázdných tlakových nádob * 
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
170405 
železo a ocel 
Kovy (včetně jejich slitin) 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST)

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 
 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. 

 
14.2. 

 
14.3. 

 
14.4 

 
14.5. 

 
14.6. 

 
 

14.7. 

UN číslo 

UN 1950 
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
AEROSOLY 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
2     Plyny 
Obalová skupina 
neuvedeno 
Nebezpečnost pro životní prostředí 
ne 
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Omezená a vyňatá množství: 1 l/E0 
Přepravní kategorie (Kód omezení pro tunely): 2 (D) 
Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
neuvedeno 

Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti 

UN číslo 

Klasifikační kód 
Bezpečnostní značky 

 
 
 
5F 
2.1 

 

 
1950 

(Kemlerův kód)

 
Námořní přeprava - IMDG 

EMS (pohotovostní plán) 
MFAG 
Námořní znečištění 

 
F-D, S-U 
620 
Ne
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ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. 

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 změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a 
označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném 
znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
Posouzení chemické bezpečnosti 
nebylo provedeno

 

16. ODDÍL 16: Další informace
 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
H220 
H222 
H229 
H315 
H317 
H319 
H332 
H334 
H335 
H351 
H362 
H373 
H400 
H410 
H413 

Extrémně hořlavý plyn. 
Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
Dráždí kůži. 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Zdraví škodlivý při vdechování. 
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Podezření na vyvolání rakoviny. 
Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

 

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu
P102 
P210 

 
P211 
P251 
P261 
P280 
P302+P352 
P304+P340 
P305+P351+P338 

 
P308+P313 
P410+P412 
P501 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
Zamezte vdechování aerosolů. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla. 
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 
Odstraňte obsah/obal jako nebezepčný odpad.
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Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
EUH 066 
EUH 204 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Obsahuje isokyanáty. 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 odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu
ADR 
BCF 
CAS 
CLP 
ČSN 
DNEL 
EC50 
EINECS 
EmS 
ErC 50 
ES 
IATA 
IBC 

 
IC50 
ICAO 
IMDG 
LC50 
LD50 
LOAEC 
LOAEL 
Log Kow 
MARPOL 
MFAG 
NOAEC 
NOAEL 
NOEC 
NOEL 
NPK 
PBT PEL 
PNEC 
REACH 
RID 
UN 
UVCB 

 
VOC 
vPvB 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
Biokoncentrační faktor 
Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky 
Klasifikace, označování a balení 
Česká technická norma 
Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace 
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
Pohotovostní plán 
Kategorie uvolňování do životního prostředí 
Identifikační kód pro každou látku uvedenou v EINECS 
Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné 
chemikálie 
Koncentrace působící 50% blokádu Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví Mezinárodní námořní 
přeprava nebezpečného zboží 
Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 
Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 
Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem 
Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem 
Oktanol-voda rozdělovací koeficient 
Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 
Příručka první pomoci 
Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 
Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 
Koncentrace bez pozorovaných účinků 
Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 
Nejvyšší přípustná koncentrace 
Persistentní, bioakumulativní a toxický 
Přípustný expoziční limit 
Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) 
Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 
Čtyřčíselný kód vyjadřující charakteristiku látek nebo směsí při přepravě 
Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický 
materiál 
Těkavé organické sloučeniny 
Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Acute Tox. 
Aerosol 
Aquatic Acute 
Aquatic Chronic 
Carc. 
Eye Irrit. 
Flam.as 

Akutní toxicita 
Aerosol 
Nebezpečný pro vodní prostředí 
Nebezpečný pro vodní prostředí 
Karcinogenita 
Podráždění očí 
Hořlavý plyn
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Lact. Press. 
Gas Resp. 
Sens. Skin 
Irrit. Skin 
Sens. STOT 
RE STOT SE 

Pokyny pro školení 

 
Laktace 
Plyny pod tlakem 
Senzibilace dýchacích cest 
Dráždivost pro kůži 
Senzibilace kůže 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými 
manipulacemi se směsí. 
Doporučená omezení použití 

neuvedeno 
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES) 
č.1272/2008  v  platném  znění,  Nařízení  Komise  (EU)  č.453/2010,  směrnice  67/548/EHS  ve  znění  pozdějších  předpisů  a 
1999/45/ES, Nařízení Komise (EU) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Zákon č.350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích v platném znění, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, údaje od společnosti 
nebo podniku, databáze nebezpečných látek. Publikace "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.) 

 
 

Prohlášení 

Bezpečnostní  list  obsahuje  údaje  pro  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  ochrany  životního  prostředí. 
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. 
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 


