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1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku: NEOPUR 
Originální název přípravku:   NEOPUR 2238 RRR 

1.2 Použití látky/přípravku: lepidlo pro výrobu panelů, lepení dřeva 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: 
Výrobce/dodavatel: NEOFLEX S.L. 

Camino de Castilla Km 5 
Apdo. correos. 3004 
03207 Elche (Alicante) 
tel: 0034 96 661 11 01 fax: 0034 96 542 56 04 
mail: info@neoflex.es 

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: 
Látka je klasifikována jako nebezpečná podle Směrnice 64/548EEC a jejich 
dodatků 

2.2 Klasifikace látky nebo přípravku, rizika, která látka nebo přípravek 
představuje pro člověka a životní prostředí: Xn – zdraví škodlivý 

 Xn 

 
R36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R20 – zdraví škodlivý při vdechování 
R42/43 – může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 
Obsahuje isokyanáty. Dodržet upozornění výrobce! 
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích – viz. Kapitola 11. 
- Klasifikační systém: klasifikace byla učiněna na základě nejnovějších EU předpisů 
a doplněna o firemní a odborně-literaturní data. 

3. Složení/Informace o složkách 

3.1 Chemická charakteristika: směs složená z organických látek 
3.2  Nebezpečné obsažené látky:  

Podle přílohy č.. II pokyny (EC) n º 1907/2006 (bod 3.2), směs obsahuje 
následující nebezpečné látky:  

Identifikace Chemický název/Klasifikáce Obsah 
 Isokyanát, reakčný produkt polyolu s metyléndifenyl 

diizokyanátu 
Xi: R36/37/38; Xn: R20, R42/43   

 
40-60% 

CAS: 9016-87-9 
EC:  
Index: 615-005-00-9 

4,4’ – metyléndifenyl diizokyanátu izomérov a 
homológov 
Xi: R36/37/38; Xn: R20, R42/43   

 
40-60% 

Pro více informací ohledně nebezpečnosti složek prověřte bod č.. 8, 11,12 a 16 
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4. Pokyny pro první pomoc 

4.1  Všeobecné pokyny 
Symptomy vyplývající z intoxikace se mohou objevit až po expozici. V případě 
jakékoliv nejistoty nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a 
předložit tuto kartu nebo etiketu přípravku. 

4.2  Při nadýchání 
Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při bezvědomí postiženého 
uložit a dopravovat ve stabilizované poloze. Okamžitě, případně podle symptomů 
postižení, přivolat lékaře. 

4.3  Po kontaktu s pokožkou 
Zasažený oděv svléknout. Po zasažení horkým produktem postižené místo 
okamžitě ochlaďte studenou vodou, v případě již zreagovaného produktu na 
pokožce se jej nesnažte mechanicky strhnout. Při podráždění pokožky nebo jiných 
potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. 

4.4  Při zasažení očí 
Otevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky a postižené oko důkladně 
vypláchnout vodou po dobu 15 minut. 

  Další postup konzultovat s očním lékařem. 
4.5  Při požití 

Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a předložte jim tuto kartu. Nesnažte se 
vyvolat zvracení, protože vypuzení ze žaludku může být nebezpečné pro trávicí 
trakt. Při bezvědomí postiženého uložit a dopravovat ve stabilizované poloze. 

 
5. Opatření pro hašení požáru 

5.1  Vhodné hasiva 
V případě požáru, pokud možno použijte hasicí prášek (ABC prášek). 
NEDOPORUČUJE SE použít vodu z vodovodu jako hasicí prostředek. 

5.2 Speciální nebezpečí při expozici 
V případě spalování nebo termického rozkladu produktu vznikají reaktivní vedlejší 
produkty (CO2, CO, NOx,...), které mohou být vysoce toxické - vážně ohrožovat 
zdraví. 

5.3 Speciální ochranné prostředky pro hasiče  
V závislosti na velikosti ohně, může být nezbytné použít kompletní ochranný oděv 
a samostatné dýchací zařízení. 
Dostupné by měly být minimálně nouzové prostředky a vybavení podle směrnice 
89/654/EC. 

5.4 Doplňující údaje 
V případě nehody nebo havárie postupujte podle interního evakuačního plánu. 
Zneškodněte zdroj vznícení. V případě ohně ochlazujte skladovány kontejnery a 
obaly, abyste zabránili vzplanutí explozi. 
 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1  Osobní bezpečnostní opatření: 
  Izolujte rozlitý produkt, aby nevzniklo ohrožení lidí. Pro zabránění kontaktu z 

rozlitým produktem, je nutné aby všechny osoby měly kompletní ochranné 
oblečení (viz odstavec 8). Evakuujte prostor a zabraňte vstupu osobám bez 
ochranného oblečení. 
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6.2 Opatření týkající se životního prostředí: 
  Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, každopádně je 

třeba zabránit úniku. 
6.3 Postup při čištění / zneškodnění: 
  Sebrat prostřednictvím materiálu vážícími kapaliny (písek, křemelina, pojidla 

kyselin, universální pojidla). Nepoužívejte piliny a další hořlavé absorbenty. 
 
7. Manipulace a skladování 

7.1 Manipulace:  
A. - Pokyny pro zacházení: 
Dodržovat lokální legislativu týkající se prevence před vznikem rizik. Skladovat v 
řádně uzavřených nádobách v suchu a chladu. Rozlitý produkt a zbytky 
odstraňovat bezpečnou metodou. (viz odstavec 6.) Zabránit únikům z kontejneru. 
Udržovat čistotu a pořádek ve skladu. 
B. - Instrukce na ochranu před vznikem požáru a výbuchu: 
Produkt z velmi nízké hořlavosti. Doporučuje se přepravovat pomalu, aby se 
zabránilo vzniku elektrostatickému náboji. 
C. - Instrukce na ochranu před vznikem toxikologického rizika: 
Dodržovat běžná bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. 
D. - Technické doporučení, na ochranu před vznikem enviromentálního rizika: 
Doporučuje se mít v blízkosti produktu vhodný absorbent 

7.2 Skladovaní:  
A. - Požadavky na skladovací prostory 

  
Itc Klasifikace Min. teplota Max. teplota 

MIE-APQ-6 c) 15°C 30°C 
 B. – Požadavky na skladovaní 

Zabraňte skladování při zdrojích tepla, radiace, statické elektriky a kontaktu z 
jídlem. 

7.3 Speciální použití: 
Není nutné poskytovat žádné speciální doporučení, kromě těch, které jsou již 
uvedeny. 

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 Kontrola expozice zaměstnanců 
 A. - Všeobecné bezpečnostní a hygienická opatření na pracovišti 

V souladu s pořadím kontroly expozice (nařízení 98/24/ES) doporučuje se 
používat lokálně měření v pracovním prostředí aby se předešlo překročení limitů 
expozice. Individuálního ochranné vybavení musí být označeno "CE marking" 
podle nařízení 89/686/EC. Pro další informace ohledně ochranných prostředků 
konzultujte informační leták s výrobcem. Pro další informace viz odstavec 7.1 
 
B.- Ochrana dýchacích cest 

LRP 
piktogram IPE Označenie CEN Štandard Poznámky 

  

Ochranní maska proti 
plynům a výparům 

  

EN 405:2001 
Vyměnit pokud je v masce 

chuť, zápach 
kontaminačních látek 
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C.- Ochrana rukou  
LRP 

piktogram IPE Označení CEN Standard Poznámky 

  
Ne jednorázové 

ochranné rukavice 
proti chemikáliím   

EN 374-1:2003 
EN 374-2:2003 
EN 374-3:2003 
EN 420:2003 

Čas odolnosti uváděný 
výrobcem musí být delší 
než doba po kterou je 

produkt používán. 
Nepoužívejte ochranné 

krémy v případě kontaktu 
produktu s kůží. 

 D. – Ochrana očí a obličeje  
LRP 

piktogram IPE Označení CEN Standard Poznámky 

  

Ochranná maska na 
obličej 

  

EN 166:2001 
EN 167:2001 
EN 168:2001 

Čistěte denně a dezinfikujte 
pravidelně dle instrukcí 

výrobce. 

 E.- Ochranné obutií 
LRP 

piktogram IPE Označení CEN Standard Poznámky 

  

Ochranné obutí proti 
chemickým látkám 

  

EN 13287:2004 
EN ISO 20345:2004 Vyměňte obuv v případě 

jakéhokoliv poškození. 

 F.- Případné nouzové opatření 
Nouzová 
opatření Štandard 

Nouzová 
opatření Standard 

  
ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002   

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

8.3 Omezení expozice životního prostředí 
V souladu s právními předpisy Společenství na ochranu životního prostředí se 
doporučuje zamezit vylití produktu a jeho obalu. Pro další informace viz odstavec 
7.1.D 

9 Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Vzhled 
 Fyzikální forma při 20°C:  kapalina 
 vzhled:   nedefinován 
 Barva:    hnedá 
 Zápach:   charakteristický 
9.2 Těkavosť 
 Bod varu při atmosférické tlaku: není znám 
 Tlak páry při 20°C:   není znám 
 Tlak páry při 50°C:   není znám 
9.3 Popis produktu 
 Hustota při 20°C:   1,12 g/cm3 

  Dynamická viskozita při 20°C: 4000cP 
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 Kynematická viskozita při 20°C: není známa 
 Koncentrace:    není známa 
 pH:     není známa 

9.4 Hořlavost 
 Bod vzplanutí:   nehořlavé 
 Teplota samovznícení:  není známa 

9.5 Prchajúce organické sloučeniny (dále VOC): 
 Vzhledem k směrnici 1999/13/EC má tento produkt následující vlastnosti:: 
 V.O.C.:    0% váhy 
 Hustota V.O.C. při 20°C:  0 g/cm3 
 Průměrný počet uhlíků:  neaplikovatelné 
 Průměrná váha molekul:  neaplikovatelné 

Vzhledem k směrnici 2004/42/EC má tento produkt následující vlastnosti: 
Hustota V.O.C. při 20°C:  neaplikovatelné 

 
10 Stabilita a reaktivita 

10.1 Podmínky, kterým se třeba vyvarovat: 

otřesy a tření 
kontakt ze 
vzduchem 

zvýšení teploty slneční světlo Vlhkost 

neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 

10.2 Materiály, kterým se třeba vyvarovat:  

kyseliny voda 
hořlavé 

materiály 
zápalné 

materiály 
Iné 

neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné neaplikovatelné 
vyhněte se oxidantům 
a alkalickým látkám 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: 
Viz odstavec 10.1 a 10.2 pro možné produkty rozkladu. V závislosti na 
podmínkách rozkladu mohou být uvolněny komplexní směsi chemických látek: 
oxid uhličitý C02, oxid uhelnatý a další organické sloučeniny. 

 
11 Toxikologické informace 

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

11.2 Nebezpečné zdravotní důsledky: 
V případě dlouhotrvající nebo opakující se expozice, případně vysoké koncentrace 
(vyšší než je doporučená), může mít expozice dopad na zdraví: 
 A. - Při požití: 
Podle nařízení 67/548/EC a nařízení 1999/45/EC výrobek není klasifikován jako 
nebezpečný při požití s akutními účinky, protože substance, které obsahuje nejsou 
kvalifikovány jako nebezpečné. Pro více informací viz odstavec 3. 
B. - Při vdechování: 
Expozice s vysokou koncentrací může způsobit poruchy v centrálním nervovém 
systému, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, zmatenost a ve vážných 
případech ztrátu koncentrace 
C. - Při zasažení očí nebo kůží: 
Způsobuje zánět kůže a vážné poškození očí (v případě kontaktu) 
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D. - CMR efekt (karcinogenita, mutagenita nebo toxicita): 
Podle nařízení 67/548/EC a nařízení 1999/45/EC, produkt není klasifikován jako 
karcinogenní, mutagenní případně toxický pro reprodukční efekt, protože 
neobsahuje substance klasifikovány jako nebezpečné. Pro více informací viz 
odstavec 3. 
E. - Senzibilizující efekty: 
Dlouhotrvající kontakt s kůží může způsobit přecitlivělost dýchacího nebo 
alergologické kontaktní dermatitidu 

11.3 Specifické toxokologické informace substancí: 
není k dostání 

12 Ekologické informace 

Experimentální údaje ohledně ekologických vlastností směsi nejsou k dispozici. 

12.1 Zvláštní ekologická informace o látkách: 
 neuvedené 

12.2 Mobilita 
 neuvedené 

12.3 Persistence a rozložitelnost 
neuvedené 

12.4 Bioakumulační potenciál 
 neuvedené 

12.5 Výsledky posouzení PBT 
neuvedené 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
neuvedené 

13 Opatření o zneškodňování 

13.1 Manipulace s odpady a přebytečným produktům: 

Kód Popis 
Třída 

odpadu 

08 04 09 
Odpad z lepidliel a tmelů s obsahem organických 
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných substancí 

nebezpečný 

13.2 Předpisy týkající se nakládání s odpady: 
Konzultujte s autorizovanou osobou pro odpady v souladu s přílohou 1, části A a 
B, 96/350/ES 

13.3 Ustanovení týkající se nakládání s odpady: 
V souladu s přílohou II nařízení (ES) n º 1907/2006 (REACH) podle právních 
norem daného státu.. 

 

14 Informace o dopravě 
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 Osvobození od ADR / RID 

15 Regulační informace 

15.1 Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí: 
V souladu s nařízením (ES) n º 1907/2006 a nařízením 2006/21/EC je směs 
klasifikována jako: 

    Xn 

 
zdraví škodlivý 

R věty: 
R36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R20 – zdraví škodlivý při vdechování 
R42/43 – může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 
S věty: 
S23 - nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) 
S24 - zabráňte kontaktu s pokožkou 
S25 - zabráňte kontaktu s očami 
S37 - používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 
S51 - Používajte len na dobre vetranom mieste 
P věty: 
P91 - Obsahuje izokyanáty-Prečítajte si informácie poskytované výrobcom 
P99 - Obsahuje senzibilizujúce látky. Môže vyvolať alergickú reakciu 

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 Text R-vět uvedených v odstavci 2: 
 R36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R20 – zdraví škodlivý při vdechování 
R42/43 – může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 

16.3 Poradenství týkající se vzdělávání: 
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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. 

 


