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Bezpečnostní list 
dle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), příloha II-Česká republika  

Obchodní název: DUOCOLL 1012 D3 
 

Verze: č. 1.      Revize: 12.10.2010 

     

 
1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku: DUOCOLL 
Originální název přípravku:   DUOCOLL 1012 D3 

1.2 Použití látky/přípravku: disperzní lepidlo 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: 
Výrobce/dodavatel: AGGLU SK, s.r.o. 

Dlžiny 1971 
039 01 Turčianske Teplice 
tel: 00421 43 490 17 17 fax: 00421 43 490 17 19 
mail: info@agglu.sk 

Informáce v případe nouze:  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Telefon:  + 420 224 964 234 

+ 420 224 919 293 

2. Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES 
 Odpadá 
2.2 Klasifikace látky nebo směsi 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při 
používání látky/přípravku: 
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody 
"Všeobecné směrniceEvropského společenství pro zařazování přípravků" 
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady1999/45/ES) v posledním platném 
znění. 

2.3 Prvky označení 
Označení podle právních směrnic EHS: 
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Podle směrnic 
ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.·  
Zvláštní označení určitých přípravků: Pro profesionální uživatele je na 
požádání k dispozici bezpečnostní list. 
Další nebezpečnost - Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
PBT: Nedá se použít 
vPvB: Nedá se použít 

3. Složení/Informace o složkách 

3.1 Chemická charakteristika: vodní polymerní disperze (Poly (vinyl acetate)) 
3.2  Nebezpečné obsažené látky: odpadá 
 

4. Pokyny pro první pomoc 

4.1  Všeobecné pokyny 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

4.2  Při styku s kůží: 
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.Tento produkt nemá všeobecně 
dráždicí účinek na pokožku. 
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4.3  Při zasažení očí 
Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou. 

4.4  Při požití 
Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 

4.5 Upozornění pro lékaře: 
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další relevantní informace 
nejsou k dispozici. 
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Další relevantní 
informace nejsou k dispozici. 

 
5. Opatření pro hašení požáru 

5.1  Vhodné hasiva 
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo 
pěnou odolnou alkoholu. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
Nevdechovat plyny z exploze a ohně. 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1  Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
  Není nutné. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
  Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.Zabránit plošnému 

rozšíření (např. přehrazením nebo olejovými  zábranami). 
6.3 Postup při čištění / zneškodnění: 
  Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, 

universální pojidla, piliny). 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7. 

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. 
Informace k odstranění viz kapitola 13. 
Neuvolní se žádné nebezpečné látky. 

 
7. Manipulace a skladování 

7.1 Manipulace a skladování:  
V dobře uzavřených nádobách v suchu a chladu uskladnit. 
Skladovací třída: 12 

7.2 Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:  
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

7.3 Speciální použití: 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

8. Kontrola expozice / osobní ochrana 

8.1 Limity expozice zaměstnanců 
  Látky, jejichž hodnoty musí být monitorovány v pracovním prostředí: 
  Nejsou známy žádné limity pro látky obsažené ve směsi 
8.2 Osobní ochranné prostředky 
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 A. - Všeobecná ochranná a hygienická opatření: 
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
B.- Ochrana dýchacích cest 

 Při dobrém větrání prostoru není třeba. 
C.- Ochrana rukou  
Materiál rukavic: Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na 
dalších kriteriích, která se liší podlevýrobce. Protože je výrobek směs více látek, 
nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělatpřed použitím zkoušku.· 
Doba průniku materiálem rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat 
přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. 
Pro trvalý kontakt při použití bez zvýšeného nebezpečí poranění (např. laboratoř) 
jsou vhodnérukavice z následujícího materiálu: Rukavice z umělé hmoty 
Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu: Rukavice z 
umělé hmoty 
Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu: 
Kožené rukavice 
Rukavice ze silné látky 
D. – Ochrana očí a obličeje  

 Při plnění se doporučují brýle 
 E.- Ochranné obutií 
 Není potřebné 
8.3 Omezení expozice životního prostředí 

V souladu s právními předpisy Společenství na ochranu životního prostředí se 
doporučuje zamezit vylití produktu a jeho obalu. 

9 Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Vzhled 
 Fyzikální forma při 20°C:  kapalina 
 vzhled:   nedefinován 
 Barva:    bílá 
 Zápach (vůně):  charakteristický 
9.2 Těkavosť 
 Bod varu při atmosférické tlaku: ca. 100 °C (1013 hPa) 
 Tlak páry při 20°C:   není znám 
 Tlak páry při 50°C:   není znám 

Obsah netěkavých složek:  44 - 46 % 
9.3 Popis produktu 
 Hustota při 20°C:   1,08 g/cm3 

  Dynamická viskozita při 20°C: není známa 
 Kynematická viskozita při 20°C: není známa 
 Koncentrace:    není známa 
 pH:     4 
 Rozpustnost/směsitelnost ve vodě: Úplně mísitelná 
9.4 Hořlavost 
 Bod vzplanutí:   neaplikovatelné 
 Teplota samovznícení:  není známa 
9.5 Prchajúce organické sloučeniny (dále VOC): 
 Produkt neobsahuje prchajúce organické sloučeniny 
 
10 Stabilita a reaktivita 

10.1 Podmínky, kterým se třeba vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném 
způsobu použití.  
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10.2 Materiály, kterým se třeba vyvarovat: Další relevantní informace nejsou k 
dispozici. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Kyselina octová 
 
11 Toxikologické informace 

11.1 Informace o produktu: 
 Experimentální údaje ohledně toxikologických vlastností směsi nejsou k dispozici 

11.2 Akutní toxicita - Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: odpadá  

11.3 Specifické toxokologické informace substancí: Produkt není nutno označit na 
základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky(Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES)  v posledním platném znění. Při 
správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich 
zkušeností a na základěnám předložených informací, žádné škody na zdraví. 

12 Ekologické informace 

Experimentální údaje ohledně ekologických vlastností směsi nejsou k dispozici. 

12.1 Ekotoxicita: 
 Neuvedené 
12.2 Mobilita 
 Neuvedené 
12.3 Persistence a rozložitelnost 

Není snadno biologicky odbouratelný.  
12.4 Bioakumulační potenciál 
 Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nedá se použít.  
12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody 
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo 
kanalizace. 

13 Opatření o zneškodňování 

13.1 Manipulace s odpady a přebytečným produktům: 
Kód Popis 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do 
kanalizace 

13.2 Kontaminované obaly: 
Obaly likvidovat na základě předpisů o obalech.Kontaminované obaly se musí 
řádně vyprázdnit a po odpovídajícím očistění se mohou znovu použít.Obaly 
neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako látka sama. 

14 Informace o dopravě 
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 Osvobození od ADR / RID 

15 Regulační informace 

15.1 Upozorňující etiketa: odpadá 
 

15.2 Omezení týkající se používání některých nebezpečných látek, směsí: 
 neuvedené 

15.3 Zvláštní ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí: 
  Doporučuje se používat informace obsažené v tomto bezpečnostním listě při 

hodnocení rizik okolností, za účelem vytvoření nezbytných opatření k prevenci 
rizik, pro manipulaci, používání, skladování a likvidaci tohoto výrobku. 

15.4 Ostatní právní předpisy: 
 neuvedené 

16 Další informace 

16.1 Legislativa týkající se bezpečnostních listů 
Tento bezpečnostní list byl vypracován v souladu s přílohou II - Průvodce při  
sestavování bezpečnostních listů Nařízení Regulation (EC) N º 1907/2006 

16.2 Dalši informace: 
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku 
vlastností produktu anevznikají tak žádné smluvní právní vztahy  

16.3 Poradenství týkající se vzdělávání: 
Doporučuje se minimální zaškolení obsluhy která používá produkt, aby se předešlo 
mylnému výkladu tohoto bezpečnostního listu a etikety a také aby se předešlo 
možnosti vzniku provozního rizika. 

  

 

 

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě jsou založena na zdrojích a technických znalostech současné evropské a 
státní legislativy aniž byla zaručena jejich přesnost. Tyto informace nelze považovat za záruku vlastností výrobku, je to jen 
popis bezpečnostních požadavků. Informace v tomto dopise bezpečnostních údajů se vztahují pouze na tento produkt, 
který by neměl být používán pro potřeby jiné než ty, které jsou uvedeny. 

 


