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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOÈNOSTI (PODNIKU) 

 
1.1  VÝROBOK  
       Obchodný názov : PARAPREN   
 Pou�itie: Tmel - lepidlo 
  

1.2 VÝROBCA                       DL Chemicals 
                                                   Roterijstraat 301-203 
                                                   B - 8793 Waregem 
                                                   Tel : +0032 (0)56 62.70.51  
                                                   Fax : +0032 (0)56 60.95.68 
                                                   E-mail : info@dl-chem.com 

 
1.3 DOVOZCA   KVADROCHEM s.r.o. 

    Technická 5 

    821 01 Bratislava 

e-mail: kvadrochem@kvadrochem.sk 
                                            Tel. +421 43636272 

                                            Fax. +421 43422443 
 

1.4 NÚDZOVÉ ÈÍSLO             Národné toxikologické informaèné centrum  
                                                   tel.02/54774166, fax 02/54774605 
 

 
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈENSTIEV 

Klasifikácia: F  R11, Repr.kat.3 R63, Xn  R48/20,   Xi R36,      
 
Nepriaznivé úèinky na zdravie èloveka: Drá�di oèi. Mo�né riziko po�kodenia nenarodeného die�a�a. 

�kodlivý, nebezpeèenstvo vá�neho po�kodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.  
 
Nepriaznivé úèinky na �ivotné prostredie: Mô�e nepriaznivo vplýva� na vodnú zlo�ku �ivotného  
prostredia 
 
Fyzikálno-chemické nebezpeèie: Ve¾mi hor¾avý 
   
3. ZLO�ENIE / INFORMÁCIE  O ZLO�KÁCH 

Nebezpeèné látky: CAS EINECS Obsah (%) Symbol R-vety 

butanón 78-93-3 201-159-0 10 - 25  F, Xi  11-36-66-67 

toluén 108-88-3  203-625-9 5 - 15  F, Repr.kat.3,  
Xn, Xi 

11-38-48/20-
63-65-67 

benzín (ropný), 

hydrodesulfurizovaný, 
92045-53-9 295-434-2 5 - 15 Karc. kat.2, 

Muta. kat.2, 
45-46-65 
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¾ahký, dearomatizovaný 
(obsahuje < 0,1% benzénu) 

Xn 

benzín (ropný), 

hydrogenaène rafinovaný, 

¾ahký 
(obsahuje < 0,1% benzénu) 

64742-49-0 265-151-9 5 - 10  Karc. kat.2, 
Muta. kat.2, 
Xn 

45-46-65 
 

n-hexán 110-54-3 203-777-6 < 0,4 F, Repr. kat.3, 
Xn, Xi  

11-38-48/20-
62-65-67-51/53 

  
  
4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 

 V�eobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné potia�e alebo v prípade pochybností vyh¾adajte 

lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpeènostných údajov. 
4.1  Pri nadýchaní: Vyveïte postihnutého na èerstvý vzduch . Ak pretrvávajú dýchacie 

problémy , zabezpeète lekársku pomoc.Nechajte postihnutého na èerstvom 

vzduchu.  
4.2  Pri zasiahnutí ko�e : Vyh¾adajte lekársku pomoc v prípade �e sa príznaky podrá�denia alebo 

choroby zhor�ujú.Zasiahnúté miesta umyte dôkladne ve¾kým mno�stvom 

vody a mydla . 
4.3  Pri zasiahnutí oèí: Vyh¾adajte lekársku pomoc ak pretrváva boles�, mrkanie, slzenie alebo 

sèervenanie. Okam�ite vyplachujte ve¾kým mno�stvom vody.  
4.4  Pri po�ití: Vypláchnite ústa vodou. Zavolajte ihneï lekára. 
 
 
5. PROTIPO�IARNE OPATRENIA 

 
Prevencia: Nepou�ívajte nechránené svetelné zdroje. Nefajèite. 
Hasiace prístoje: Suché, penové, kyslièník uhlièitý, AFFF 
Zvlá�tne riziká:   Z výparov mô�u vzniknú� hor¾avé zmesi   
Ochrana pred ohòom:  Nevstupujte do miesta po�iaru bez nále�itých ochraných pomôcok 

a ochraných dýchacích prístrojov   
Zvlá�tne postupy: Zvlá�tna  opatrnos� pri hasení chemického ohòa 
 
 
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ 

 
6.1 Ochrana osôb: Evakuujte a zamedzte prístup.Zákaz fajèenia. Vybavte èistiacu èatu 

zodpovedajúcimi ochrannými prostriedkami  
6.2.Ochrana �ivotného prostredia: Zabráòte úniku do kanalizácie a vôd.Upozornite príslu�né úrady v prípade 

úniku do kanalizácie alebo vôd. 
  
6.3.V prípade vyteèenia alebo/a úniku: na zem, zamies� a vyhodi� zbytky do zodpovedajúceho kontajneru. 
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7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

V�eobecné:  Zákaz manipulova� s otvoreným ohòom. Zákaz fajèi� 
Technické ochranné opatrenia: Zabezpeète uzemnenie elektrických / mechanických zariadení 
   
7.1 Pokyny pre skladovanie: skladujte uzavreté, venujte zvlá�tnu pozornos� ochrane pred statickou 

elektrinou 

7.2 Skladujte mimo zdrojov tepla 

7.3 Manipulácia:  manipulujte v súlade s dodr�iavaním hygieny a bezpeènosti práce. Umyte si 
ruky a zasiahnuté miesta s mydlom a vodou pred jedením pitím, fajèením alebo pred odchodom z 

pracoviska 

                                                
 
8.  KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ  OCHRANA 

Osobná ochrana:  

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V miestach nadmerného vzniku výparov pou�ite predpísanú masku 

Ochrana ko�e: Pou�ívajte zodpovedajúce ochranné pomôcky 

Ochrana oèí: Ochranné okuliare 

Priemyselná hygiena: Zabezpeète adekvátne lokálne odsávanie alebo kompletnú ventiláciu 

miestnosti . Pri práci nejes�, nepi�, nefajèi� 

Expozièné limity na pracovisku NPEL: 
butanón (CAS 78-93-3)                                                           priemerný: 600 mg/m3      
                                                                                                 krátkodobý: 900 mg/m3   
toluén (CAS 108-88-3)                                                            priemerný: 192 mg/m3      
                                                                                                 krátkodobý: 364 mg/m3  Pozn.K 
n-hexán (CAS 110-54-3)                                                         priemerný: 72 mg/m3      
                                                                                                 krátkodobý: -  mg/m3   

K � faktor mô�e by� ¾ahko absorbovaný ko�ou 

 
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Skupenstvo pri teplote 20 C: pasta 
Farba: biela 
Zápach: po rozpú��adle 
Hustota 1.14 
Viskozita  270 000 mPa.s 
Rozpustnos�: 
- vo vode:                                   vo vode skoro nerozpustný   
Teplota vznietenia - 25 C 
Teplota samovznietenia: >200C 
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Spodná Hranica výbu�nosti  1.1 % objemu 
Horná hranica výbu�nosti 11.5 % objemu 
 

  
10. STABILITA A REAKTIVITA 

Nebezpeèenstvo rozkladu výrobku : �iadne, za podmienok �tandartného pou�itia  
Nebezpeèné reakcie: oxidaèný faktor 
Podmienky, ktorým sa treba vyvarova�: príli� ve¾ké teplo 
    
       
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

    
Akútna toxicita : potkan oralne LD50 / mg/kg / - nezistené 
  
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 
Vplyv na vodné prostredie:   toxické pre ryby 
LC50-96 hodin � ryba / mg/kg / -  nezistené 
 
13. OPATRENIA PRI ZNE�KODÒOVANÍ 

 
Likvidova� pod¾a zákona o odpadoch è.223/2001 Z.z. 

 
 
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Oznaèenie prepravy: ADR 
Trieda: 4.1 
UN kód: 3175 
Klasifikaèný kód: F1 
Obalová skupina: II 
Bezpeènostné znaèky: 4.1 
Pomenovanie: PEVNÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE HOR¼AVÉ KVAPALINY, I. N 

 

15. REGULAÈNÉ INFORMÁCIE 

Klasifikácia: Pod¾a zákona è. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch 
 
Symbol/y/: 
 

                                         
F ve¾mi hor¾avý                          Xn �kodlivý 
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R �vety    R11  Ve¾mi hor¾avý 
    R36  Drá�di oèi 

 R48/20  �kodlivý , nebezpeèenstvo vá�neho po�kodenia zdravia dlhodobou 

expozíciou vdýchnutím  
R63  Mo�né riziko po�kodenia nenarodeného die�a�a 
 

S- vety                                        S2 Uchovávajte mimo dosahu detí 
                S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajèenia 

S7/9   Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na dobre vetranom mieste 
S36/37   Noste vhodný ochranný odev a rukavice 

                                                    S62 Pri po�ití nevyvoláva� zvracanie; okam�ite vyh¾adajte lekársku   
pomoc a uká�te tento obal alebo oznaèenie 

 
Obsahuje:   Toluén 

 
16. ÏAL�IE INFORMÁCIE 

Údaje o NPEL (Najvy��ie prípustné expozièné limity plynom, parám, aerosólom s preva�ne toxickým 

úèinkom v pracovnom ovzdu�í) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR è. 300/2007. 
 
Text R- viet v bode 3:  R11  Velmi hor¾avý 
    R36  Drá�di oèi 
    R38  Drá�di poko�ku 

R48/20  �kodlivý , nebezpeèenstvo vá�neho po�kodenia zdravia dlhodobou 
expozíciou vdýchnutím 
R62 Mo�né riziko po�kodenia plodnosti 
 R63  Mo�né riziko po�kodenia nenarodeného die�a�a 
R65  �kodlivý, po po�ití mô�e spôsobi� po�kodenie p¾úc 
R66 Opakovaná expozícia mô�e spôsobi� vysu�enie alebo popraskanie 

poko�ky  
 R67  Pary mô�u spôsobi� ospalos� a závrat  

 
Doporuèené pou�itie a obmedzenia:  Pozri obal výrobku. 
Táto karta bezpeènostných údajov by mala by� pou�itá s technickým listom. Nenahrazuje ho. Informácie tu 

uvedené sú zalo�ené na na�ej znalosti produktu v dobe publikácie a sú podané v dobrej viere. 
U�ívate¾ je upozornený na mo�né nebezpeèie plynúce z pou�itia produktu k iným úèelom, ne� ku ktorým je 

urèený. Tieto informácie nie sú vyèerpávajúce. To nezbavuje u�ívate¾a od nutnosti uisti� sa, �e neexistujú 

e�te iné zákonné predpisy, ne� boli spomenuté, majúce vz�ah k pou�itiu a skladovaniu produktu.  
 
 
Koniec dokumentu. 


