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Leak stop 
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 
 

Obchodné meno:  
LEAK STOP  

 
Plánované použitie: 

prostriedok na ošetrovanie automobilov  
 

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 46 111 
Fax +421 2 502 46 405 

 
Zodpovednosť za kartu bezpečnostných údajov:  

ua-productsafety.sk@henkel.com   
 

Informácia v prípade núdze:  
+421 2 54 774 166 (24h)  Toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 

 
 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
 
 

Produkt nie je v zmysle platnej legislatívy klasifikovaný ako nebezpečný.  
 

 

 
3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 
 

Všeobecná chemická charakteristika:  
opravný tmel 

Základné materiály prípravku  
rastlinné vlákno 
vodný roztok 
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Deklarované zloženie podľa (ES) č. 1907/2006:  

 
 

Nebezpečné komponenty zloženia 
Číslo CAS 

EINECS 
ELINCS 

Obsah Klasifikácia 

Etán-1,2-diol 
107-21-1 

203-473-3   10 -   20  % Xn - Škodlivý;  R22 

Disodium tetraborate, anhydrous 
1330-43-4 

215-540-4 <   1  % Rozmnožovanie ohrozujúce, kategória 2.;  R60, R61 

 
Úplné znenie R-viet uvedených formou skratiek nájdete v kap.16 „Ďalšie informácie.“ 
Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity vystavenia v pracovnom prostredí. 

 
 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 

 

 
Inhalácia - vdýchnutie: 

Presunúť sa na čerstvý vzduch, pri pretrvávaní ťažkostí konzultovať s lekárom.  
 

 

Kontakt s pokožkou: 
Umyte tečúcou vodou a mydlom. Ošetrite regeneračným krémom. Znečistený alebo nasiaknutý odev si prezlečte.  

 

 
Kontakt s očami: 

Vyplachujte ihneď pod tečúcou vodou (10 minút), v prípade nevyhnutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.  
 

 

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

 

5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

 

 
Vhodné hasiace prostriedky: 

Vhodné sú všetky bežné hasiace prostriedky. 
 

 

Z bezpečnostných dôvodov nevhodné hasiace prostriedky: 
vysokotlakový plný prúd vody 

 
 

Špeciálne ochranné vybavenie pri hasení požiaru: 
Použiť ochranný výstroj. 
Použiť izolačný dýchací prístroj. 

 

 
Spaliny alebo vznikajúce plyny: 

oxidy uhlíka 
 

 

 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
 

 

 
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb:  

Používajte osobné ochranné prostriedky.  
Nebezpečenstvo pošmyknutia na rozliatom produkte.  
Pozrite si odporúčania v kapitole 8  

 
 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia:  
Nevyprázdňujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  
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Metódy čistenia:  

Odstráňte pomocou absorpčného materiálu (piesok, rašelina, piliny).  
Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa bodu 13.  

 
 
 

 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
 

 
Skladovanie:  

Zabezpečte dobré vetranie/odsávanie.  
Skladujte na chladnom mieste.  
Odporúčaná teplota skladovania je od 15°C do 25°C.  

 
 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/ /OSOBNÁ OCHRANA 
 
 

Komponenty s hraničnými hodnotami vzťahujúcimi sa na pracovisko, ktoré je potrebné sledovať:  
Platný pre  

SK 
 

Nariadenie vlády SR týkajúci sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami. 
 
Obsiahnutá látka  ppm  mg/m3 Typ  Kategória  Poznámky  
etylénglykol 
107-21-1 

 104 Najvyššia medzná 
hodnota: 

   

etylénglykol 
107-21-1 

20 52 časovo vážená stredná 
hodnota (TWA). 

   

etylénglykol 
107-21-1 

  Resorbované pokožkou Môže sa vstrebávať cez 
pokožku. 

  

ETYLÉN GLYKOL 
107-21-1 

20 52 časovo vážená stredná 
hodnota (TWA). 

Ukazovaťeľ EU-2000/39/EC  

ETYLÉN GLYKOL 
107-21-1 

40 104 Limit pre krátkodobú 
expozíciu (STEL). 

Ukazovaťeľ EU-2000/39/EC  

 
 

 
Pokyny na konštrukciu technických zariadení:  

Zabezpečte dobré vetranie/odsávanie.  
 

 

Ochrana dýchacích ciest:  
Pri nedostatočnom vetraní použite vhodnú dýchaciu masku.  

 
 

Ochrana rúk:  
Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374). Vhodné materiály pre krátkodobý kontakt resp. zasiahnutie 
(odporúčané: minimálny index ochrany 2, zodpovedá > 30 minútam prenikania podľa EN 374): polychloroprén (CR; hrúbka 
vrstvy >= 1 mm) alebo prírodný kaučuk (NR; hrúbka vrstvy >=1 mm)Tieto údaje pochádzajú z literatúry a z informácií 
výrobcov rukavíc alebo sú analogicky odvodené od podobných látok. Je potrebné si uvedomiť, že čas použitia ochrannej 
rukavice proti chemikáliám môže byť v praxi z dôvodu mnohých ovplyvňujúcich činiteľov (napr. teplota) zreteľne kratší ako 
čas prenikania stanovený podľa EN 374. Pri príznakoch opotrebovania je potrebné rukavice vymeniť.  

 
 

Ochrana očí:  
Ochranné okuliare  

 
Ochrana tela:  

Používajte osobné ochranné prostriedky.  
 

 
 

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:  
Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky.  
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Používajte len osobné ochranné prostriedky s označením CE podľa predpisu číslo 819 zo dňa 19. Augusta 1994.  
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9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 
 

Všeobecné vlastnosti:  
Vzhľad - konzistencia   kvapalina 

hnedá 
 

Zápach:  špecifický  
 
 

Fyzikálne a chemické vlastnosti:  
 pH hodnota 

(; Konc.: 1 % produkt; Rozp.: voda) 
 7,7 

 Bod varu 
(1.013 hPa) 

 100 °C (212 °F) 

 Hustota 
(20 °C (68 °F)) 

 1,03 g/cm3 

 Rozpustnosť kvalitatívna 
(20 °C (68 °F); Rozp.: voda) 

 nerozpustný  

 Obsah tuhých častíc 
  

 27,0 %  

 Obsah VOC 
(CH) 

 0 %  

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
 
 

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Pri použití v súlade s určením žiadne. 

 
Látky, ktorým sa treba vyhnúť  

Pri použití v súlade s určením žiadne. 
 

Nebezpečné produkty rozkladu:  
Pri použití v súlade so stanovenými podmienkami nedochádza k rozkladu. 

 
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
 
 

Všeobecné údaje k toxikológii:  
Podľa našich poznatkov sa pri správnom použití a nakladaní s produktom neočakávajú žiadne nebezpečné účinky.  

 
 
 
 
 
 
 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
 

Všeobecné údaje k ekológii: 
Nevyprázdňovať do kanalizácie, pôdy alebo vôd.  

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 
 

Likvidácia produktu: 
Platné kódové čísla odpadov (EEC) sa netýkajú produktu, ale predovšetkým zdroja. Výrobca preto nie je schopný 
špecifikovať kódové čísla odpadov (EEC) pre artikle alebo produkty používané v rôznych sektoroch. Tieto si je možné 
vyžiadať u výrobcu.  
Odpad produktu musí byť po konzultácii s príslušnými miestnymi úradmi podrobený špeciálnemu ošetreniu.  
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14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 
 
Cestná preprava ADR: 
nie nebezpečný výrobok 
 

 
Železničná preprava RID:  
nie nebezpečný výrobok 
 

 
Vnútrozemská lodná  preprava ADN: 
nie nebezpečný výrobok 
 

 
Námorná preprava IMDG: 
nie nebezpečný výrobok 
 

 
Letecká preprava IATA: 
nie nebezpečný výrobok 

 
 

15. REGULAČNÉ OPATRENIA 
 

 

 
Produkt nepodlieha povinnosti označovania na základe výpočtovej metódy "Všeobecnej zatrieďovacej smernice ES pre 
prípravok" v poslednom platnom znení.  

 
 
 
 
 

Dodatočné označenie:  
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.  

 
 

 
 

VOC farby a laky (EU): 
(pod)kategória produktu: Tento produkt nespadá pod smernicu 2004/42/EC  

 

 
 
 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
 

Označenie produktu je uvedené v bode 15. Úplné znenie R-viet  uvedených v karte bezpečnostných údajov: 
R22 Škodlivý po požití.  
R60 Môže poškodiť plodnosť.  
R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.  

 

 
Ďalšie informácie:  

Tieto informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je 
opísať naše produkty z pohľadu bezpečnostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti.  
Karta bezpečnostných 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".  

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 




