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SDS No.: 153791
Dátum revízie v zahrani í:07.10.2009

 Dátum revízie v SR: 09.11.2010
Loctite 5972

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLO NOSTI/PODNIKU

Obchodné meno:
Loctite 5972

Plánované použitie:
vysokoteplotné tesnenie na báze rozpúš adla

Názov firmy
Henkel Oberflächentechnik GmbH
40191 Düsseldorf
DE
Tel. +49 (211) 797-0

Distribútor
Henkel Slovensko spol. s r.o.
Záhradnícka 91
82108 Bratislava
Tel. +421 2 502 46 406
Fax +421 2 502 46 405

Zodpovednos  za kartu bezpe nostných údajov:
ua-productsafety.sk@henkel.com

Informácia v prípade núdze:
+421 2 54 774 166 (24h)

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ENSTIEV

R11 Ve mi hor avý.
R36 Dráždi o i.
R67 Pary môžu spôsobi  ospalos  a závrat.

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Všeobecná chemická charakteristika:
vysokoteplotné tesnenie na báze rozpúš adla

Deklarované zloženie pod a (ES) . 1907/2006:

Nebezpe né komponenty zloženia
íslo CAS

EINECS
ELINCS

Obsah Klasifikácia

Propan-2-ol
67-63-0

200-661-7  20 -   40 % F - Ve mi hor avý;  R11
Xi - Dráždivý;  R36

 R67

Úplné znenie R-viet uvedených formou skratiek nájdete v kap.16 „ alšie informácie.“
Látky bez klasifikácie môžu ma  expozi né limity vystavenia v pracovnom prostredí.
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4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Inhalácia - vdýchnutie:
Presunú  sa na erstvý vzduch.
Vyh adajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou:
Umyte te úcou vodou a mydlom.
Vyh adajte lekársku pomoc.

Kontakt s o ami:
Vyplachujte ihne  pod te úcou vodou (10 minút), v prípade nevyhnutnosti vyh adajte lekársku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody, nevyvolávajte zvracanie, konzultujte s lekárom.

5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Reakcia látky pri požiari:
Hor avý produkt s obsahom rozpúš adiel.   V prípade požiaru sa môžu uvo ova  toxické alebo hor avé plyny.

Vhodné hasiace prostriedky:
pena, hasiaci prášok, oxid uho natý

Špeciálne ochranné vybavenie pri hasení požiaru:
Použi  izola ný dýchací prístroj.

Spaliny alebo vznikajúce plyny:
Oxidy uhlíka, oxidy dusíka, dráždivé organické výpary

Dodato né pokyny:
Pri požiari ochladzujte ohrozené nádoby trieštivou vodou.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ

Bezpe nostné opatrenia týkajúce sa osôb:
Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami.
Odstrá te zdroje zapálenia.
Zabezpe te dostato né vetranie.

Bezpe nostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia:
Nevypúš ajte do kanaliza nej siete.

Metódy istenia:
Pozbierajte absorp ným materiálom.
Do likvidácie treba odpad z produktu uskladni  do iasto ne naplnených uzavretých nádob.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Manipulácia:
Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami.
Držte alej od zápalných zdrojov. - Nefaj ite.
Výpary produktu sa musia odsáva , aby sa zabránilo ich vdychovaniu.

Skladovanie:
Skladujte v chlade a suchu.
Neskladujte v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, zápalných zdrojov alebo reaktívneho materiálu.
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8. KONTROLY EXPOZÍCIE/ /OSOBNÁ OCHRANA

Komponenty s hrani nými hodnotami vz ahujúcimi sa na pracovisko, ktoré je potrebné sledova :
Platný pre

SK

Nariadenie vlády SR týkajúci sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami.

Obsiahnutá látka ppm mg/m3 Typ Kategória Poznámky
izopropylalkohol
67-63-0

1.000 Najvyššia medzná
hodnota:

izopropylalkohol
67-63-0

Kategória na výpo et
maximálnej koncentrácie:

Cinidlo má systematiký efekt,
s náporom v 2roku; doba
expozície (vystavenia):
priemerne 15 minút;
frekvencia expozície
(vystavenia): 4; interval medzi
expozíciami: 1 hodina.

izopropylalkohol
67-63-0

200 500 asovo vážená stredná
hodnota (TWA).

Ochrana dýchacích ciest:
Nevdychujte výbušné plyny a požiarne plyny.
Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Ochrana rúk:
Odporú ajú sa ochranné rukavice odolné vo i chemikáliám vyrobené z nitrilu.
Chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374). Vhodné materiály pre krátkodobý kontakt s produktom alebo proti
rozstreknutému produktu (odporú anie: minimálny ochranný index 2, zodpovedajúci asu nepriepustnosti > 30 minút pod a
EN 374): nitrilová guma (IIR; hrúbka >= 0.4 mm ) Materiál vhodný na dlhší, priamy kontakt (odporú aný ochranný index 6,
zodpovedajúci asu nepriepustnosti > 480 minút pod a  EN 374): nitrilová guma (IIR; hrúbka >= 0.4 mm) Táto informácia je
založená na báze literárnych referencií a informácií, poskytnutých výrobcami rukavíc, alebo odvodením pomocou analógie s
podobnými substanciami. Berte prosím do úvahy, že praktický as upotrebite nosti chemicky odolných ochranných rukavíc
môže by  podstatne kratší, než as nepriepustnosti stanovený pod a normy EN 374, ako výsledok mnohých faktorov vplyvu
(napríklad teplotou). Pokia  sa na rukaviciach objavia nejaké známky opotrebovania alebo poškodenia, potom treba rukavice
vymeni .

Ochrana o í:
Noste ochranné okuliare.

Ochrana tela:
Vhodný ochranný odev

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Vyžaduje sa dodržiavanie dobrej priemyselnej hygieny

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Všeobecné vlastnosti:
Vzh ad - konzistencia pasta

sivá
Zápach: alkoholový

Fyzikálne a chemické vlastnosti:
Bod varu  85 °C (185 °F)
Bod vzplanutia  15 °C (59 °F)
Tlak pary

(20 °C (68 °F))
 < 33 mm Hg
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Hustota
()

 1,1 - 1,2 g/cm3

Rozpustnos  kvalitatívna
(Rozp.: voda)

iasto ne miešate ný

Rozpustnos  kvalitatívna
(Rozp.: acetón)

iasto ne miešate ný

Hranica explózie
spodná [%]
vrchná [%]

2,3 %(V)
12,7 %(V)

Obsah VOC
(EC)

 35 % (Pod a definície uvedenej v smernici "Council Directive
2004/42/EC")

10. STABILITA A REAKTIVITA

Okolnosti, ktorým sa treba vyhnú :
Prípravok je za normálnych podmienok skladovania a zaobchádzania stabilný.
Teplo, ohe , iskry a iné zdroje zapálenia.

Látky, ktorým sa treba vyhnú
Silné oxida né inidlo

Nebezpe né produkty rozkladu:
Pri použití v súlade s ur ením žiadne.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Toxicita po požití:
Tento produkt sa pokladá za málo toxický pri prehltnutí.

Toxicita pri nadýchaní:
Môže spôsobi  bolesti hlavy a závrate.
Inhalácia výparov s vyššou koncentráciou môže ma  za následok podráždenie dýchacieho traktu

Kožná dráždivos :
Rozpúš adlo môže z pokožky vylúhova  esenciálne oleje a zaprí iní jej vyššiu citlivos  na ú inok ostatných chemických
látok.

Dráždenie o í:
Dráždi o i.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Všeobecné údaje k ekológii:
Nevyprázd ujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD OVANÍ

Likvidácia produktu:
Zlikvidova  pod a predpisov.

Odpadový k (EWC ):
14 06 03 - iné rozpúš adlá a zmesi rozpúš adiel
80409

Likvidácia nevy isteného obalu:
Po použití, tuby, kartóny a f aše obsahujúce zbytky produktu likvidujte ako nebezpe ný odpad na autorizovaných skládkach
alebo spá te.
Likvidácia obalu pod a úradných predpisov.
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14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

Cestná preprava ADR:
Trieda: 3
Obalová sekcia: II
Kód klasifikácie: F1
Identifika né íslo nebezpe enstva: 33
UN- ís.: 1866
Výstražný lístok: 3
Technický názov: ŽIVICOVÝ ROZTOK
Doplnkové informácie: špeciálny predpis 640D

Železni ná preprava RID:
Trieda: 3
Obalová sekcia: II
Kód klasifikácie: F1
Identifika né íslo nebezpe enstva: 33
UN- ís.: 1866
Výstražný lístok: 3
Technický názov: ŽIVICOVÝ ROZTOK
Doplnkové informácie: špeciálny predpis 640D

Vnútrozemská lodná  preprava ADN:
Trieda: 3
Obalová sekcia: II
Kód klasifikácie: F1
Identifika né íslo nebezpe enstva:
UN- ís.: 1866
Výstražný lístok: 3
Technický názov: ŽIVICOVÝ ROZTOK,
Doplnkové informácie: špeciálny predpis 640D

Námorná preprava IMDG:
Trieda: 3
Obalová sekcia: II
UN- ís.: 1866
Výstražný lístok: 3
EmS: F-E ,S-E
Látky zne is ujúce morskú vodu: -
Správne expedi né ozna enie: RESIN SOLUTION

Letecká preprava IATA:
Trieda: 3
Obalová sekcia: II
Packaging-Instruction (passenger) 305
Packaging-Instruction (cargo) 307
UN- ís.: 1866
Výstražný lístok: 3
Správne expedi né ozna enie: Resin solution
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15. REGULA NÉ OPATRENIA

Symbol nebezpe enstva:

F - Ve mi hor avý  Xi - Dráždivý

R-vety:
R11 Ve mi hor avý.
R36 Dráždi o i.
R67 Pary môžu spôsobi  ospalos  a závrat.

S-vety:
S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz faj enia.
S23 Nevdychujte pary.
S26 V prípade kontaktu s o ami je potrebné ihne  ich vymy  s ve kým množstvom vody a vyh ada  lekársku pomoc.
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

16. ALŠIE INFORMÁCIE

Ozna enie produktu je uvedené v bode 15. Úplné znenie R-viet  uvedených v karte bezpe nostných údajov:
R11 Ve mi hor avý.
R36 Dráždi o i.
R67 Pary môžu spôsobi  ospalos  a závrat.

alšie informácie:
Karta bezpe nostných údajov bola pripravená v súlade s európskou smernicou "Council Directive 67/548/EEC" v znení
nasledovných zmien a doplnkov a smernicou "Commission Directive 1999/45/EC".
Tieto informácie sú založené na našich sú asných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je
opísa  naše produkty z poh adu bezpe nostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti.




