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KARTA BEZPE NOSTNÝCH  ÚDAJOV
(v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006)

MSDS:205861
 Dátum revízie v zahrani í: 02.06.2009

Dátum revízie v SR: 19.04.2010

1. Identifikácia prípravku a spolo nosti

Obchodný názov Loctite 3430 B
Použitie Epoxidové lepidlo-vytvrdzova
Výrobca / dodávate Hnekel Oberflächentechnik GmbH
Adresa 40191 Düsseldorf

Nemecko
      íslo telefónu +49 (211) 797-0

Distribútor Henkel Slovensko spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava

íslo telefónu 00421-2-50 246 406
íslo faxu 00421-2-50 246 405

Zodpovednos  za bezpe nostný list ua-productsafety.sk@henkel.com
íslo núdzového volania Toxikologické informa né centrum

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Tel.: 02/547 74 166
Fax: 02/547 74 605

2. Identifikácia rizík

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpe ný v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006

R36/38 Dráždi o i a pokožku
R43 Môže spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia

3. Zloženie / informácie o prísadách

Názov komponentu CAS/
EINECS

Koncentrácia
(%) R-vety Klasifikácia

2,2´-[etán-1,2-diylbis(oxy)]dietántiol 14970-87-7/
239-044-2 10 -20 R20, R22

R51/53 Xn, N

N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín 10563-29-8/
234-148-4 1 - 10 R34, R21/22

R43 C, Xi, Xn

3,3´-oxybis(etylénoxy)di(propylamín) 4246-51-9/
224-207-2 1 - 5 R34, R52/53 C
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4. Opatrenia prvej pomoci

Prvá pomoc pri inhalácii (vdýchnutí)
Zabezpe te prívod erstvého vzduchu. Ak problémy pretrvávajú, vyh adajte lekára.
Prvá pomoc pri zásahu pokožky
Umyte mydlom pod te úcou vodou. Vyh adajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri zásahu o í
Vyplachujte o i dostato ným množstvom vody po dobu najmenej 10 minút. V prípade pretrvávajúceho podráždenia
vyh adajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri požití / prehltnutí
Vypláchnite ústa vodou, potom vypite 1-2 poháre vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyh adajte lekársku pomoc.

5. Protipožiarne opatrenia

Vhodné hasivá: CO2, pena, prášok
Špeciálna ochrana pre požiarnikov: pri požiari používajte ochranu dýchacích ciest a ochranné oble enie.

6. Opatrenia pri náhodnom uvo není

Osobná  ochrana: zabezpe te dostato nú ventiláciu. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a o ami. Noste ochranný odev.
Environmentálna ochrana: zabrá te preniknutiu do odpadu.
Metódy istenia: ve ké množstvo zneškod ujte pokrytín absorp ným materiálom a umiestnite do odpadového
kontajnera. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare.

7. Zaobchádzanie / skladovanie

Zaobchádzanie
Používajte v dobre vetranom priestore. Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami. Používajte ochranné rukavice
a okuliare. Nevdychujte výpary.
Skladovanie
Skladujte v originálnych obaloch na chladnom, dobre vetranom mieste.

8. Kontrola expozície a osobná ochrana

Prípravok obsahuje látky pre ktoré sú stanovené limity vystavenia v pracovnom ovzduší (NPEL).

Ochrana dýchania: zabezpe te dostato nú ventiláciu. Nevdychujte výpary.
Ochrana rúk: zabrá te kontaktu s pokožkou. V prípade, že za daných okolností je potenciálne možný dlhší, alebo
opakovaný kontakt produktu s pokožkou, potom sa pri práci s produktom odporú a používanie dobrých ochranných
rukavíc z nitrilu , alebo iných ekvivalentných rukavíc, ktoré sú odolné vo i vplyvom chemikálií.
Rešpektujte pokyny výrobcu rukavíc oh adne asov odolnosti vo i presakovaniu a vo i mechanickému poškodeniu
rukavíc, ako aj špecifické okolnosti na pracovisku.
Ochrana o í: zabrá te kontaktu s o ami. Používajte tesne priliehajúce ochranné okuliare.
Ochrana tela: ochranný odev a pomôcky

alšie údaje: dodržujte zásady správnej hygienickej praxe.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Konzistencia: kvapalina
Farba: íra
Zápach: charakteristický

Bod vzplanutia >100°C
Hustota: 1,1 g/cm3

Rozpustnos  v acetóne rozpustná
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VOC < 25%

10. Stabilita a reaktivita

Stabilný ak sa správne používa.
Vyhnite sa kontaktu s kyselinami a silnými oxidantami. Vyhnite sa kontaktu s vodou.

11. Toxikologické informácie

Prehltnutie - požitie
 Môže spôsobi  podráždenie tráviaceho traktu.
Kontakt s pokožkou
Dráždi pokožku.
Kontakt s o ami
Dráždi o i.
Senzibilizácia:
Môže spôsobi  senzibilizáciu pokožky.

12. Ekologické informácie

Mobilita: produkt je imobilný.
Všeobecné ekologické informácie: zabrá te úniku do odpadu, povrchových a spodných vôd. Škodlivý pre vodné
organizmy. Môže spôsobi  dlhodobý škodlivý efekt vo vodnom environmente.

13. Informácie o zneškodnení

Likvidácia produktov: Likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Kód odpadu: 080409
Likvidácia obalov: Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Po spotrebovaní tuby, kartóny a f aše
obsahujúce zvyšky produktu likvidujte ako nebezpe ný odpad na autorizovaných skládkach alebo v spa ovaniach
odpadu.

14. Informácie o preprave a doprave

Nie je nebezpe ný pod a: RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Regula né opatrenia

Symbol nebezpe enstva:

Obsahuje: N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín

R-vety: R36/38 Dráždi o i a pokožku
R43 Môže spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia

S-vety: S24 Zabrá te kontaktu s pokožkou.
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S26 V prípade kontaktu s o ami je potrebné ihne  ich vymy  s ve kým množstvom
vody a  vyh ada  lekársku pomoc.

S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umy  ve kým množstvom vody.
S37 Noste vhodné rukavice.
S61 Zabrá te uvo neniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi

inštrukciami, kartou bezpe nostných údajov.
16. alšie informácie

Presné znenie R viet uvedených v tomto dokumente:

R20 Škodlivý pri vdýchnutí
R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.
R22 Škodlivý  po požití
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie
R43 Môže spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia

Karta bezpe nostných údajov bola vypracovaná pod a údajov prevzatých z karty bezpe nostných údajov výrobcu
spracovanej pod a európskych smerníc v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006.

Informácie uvedené v tomto bezpe nostnom liste boli získané z dôveryhodných zdrojov a pod a nášho najlepšieho
vedomia sú k uvedenému dátumu presné a aktuálne.  Ani spolo nos  Henkel Slovensko spol. s r.o., ani jej pobo ky
nepreberajú žiadnu zodpovednos  za následky nerešpektovania informácií, uvedených v tomto dokumente pri
manipulácii, aplikácii alebo pri spracovaní tohto produktu (produktov).  Užívatelia boli v tomto dokumente upozornení
na možné nebezpe enstvá, vyplývajúce z nesprávneho používania tohto produktu (produktov).




