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Pattex Wood Express

1.Identifikace látky / p ípravku a spole nosti / podniku

Obchodní jméno:
Pattex Wood Express

edpokládané použití:
Lepidlo na d evo, disperze

Ozna ení firmy:
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. .: +42 (02) 20101535

Odpov dnost za bezpe nostní list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit  pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpe nosti

Produkt nemá charakter nebezpe ného p ípravku ve smyslu platných zákon .

3. Složení /informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
Disperzní lepidlo, s obsahem vody

Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Polyvinylacetát # disperze

Prohlášení o složkách podle (ES) . 1907/2006:
Neobsahuje nebezpe né složky p esahující mezní hodnoty rady (ES)

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:
V p ípad  obtíží vyhledejte léka e.

Kontakt s k ží:
Omyjte tekoucí vodou a mýdlem. Ošet ete pokožku krémem. Kontaminovaný od v svlékn te.
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Kontakt s o ima:
Neprodlen  opláchn te pod tekoucí vodou, vyhledejte odborného léka e.

Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc.

5. Opat ení pro hašení požáru

Vhodná hasiva:
oxid uhli itý, p na, prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Plný proud vody

Zvláštní ochranné pom cky p i hašení požáru:
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
Používejte ochranné vybavení.

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku

Preventivní opat ení pro ochranu osob:
Zamezte styku s k ží a o ima.

Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.

istící metody:
Odstra ujte absorb ním materiálem (nap . písek, rašelina, piliny).
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zacházení a skladování

Zacházení:
Zabránit zasažení pokožky a o í.

Skladování:
Zajist te dobré v trání a odv trávání.

Uchovávejte jen v p vodních nádobách.
Skladujte v obalech t sn  uzav ených, neskladujte na mrazu.
Doporu ená teplota uskladn ní mezi + 5 °C a + 35 °C

Neskladujte spole  s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).

8. Omezování expozice látkou nebo p ípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:
Platí pro

REG_SDB

žádné

Omezování expozice:
Nevyžadují se žádná zvláštní opat ení.

Ochrana dýchacích cest:
Není nutné.
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Ochrana rukou:
V p ípad  citlivé pokožky používat ochranné rukavice.
V p ípad  krátkodobého kontaktu (nap íklad jako ochrana p ed st íkanci) se doporu uje používat ochranné rukavice z
nitrilkau uku (tlouš ka materálu> 0.4 mm,

V p ípad  delšího a opakovaného kontaktu je t eba dbát, aby byly výše uvedené doby pr niku v praxi podstatn  kratší než
hodnoty stanovené p edpisem EN 374. Ochranné rukavice musí být vždy testovány, zda jsou vhodné k použití na daném
pracovišti (nap íklad mechanická a tepelná odolnost, snášenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P i prvních
známkách opot ebení ochranné rukavice ihned vym nit. Údaje výrobce rukavic a p íslušná pravidla profesního sdružení musí
být vždy dodržena. Doporu ujeme zpracovat plán pé e o ruce ve spolupráci s výrobcem rukavic a profesním sdružením
pracovník  v souladu s místními podmínkami a požadavky provozu.

Ochrana o í:
i riziku post íkání noste ochranné brýle.

Ochrana t la:
vhodný ochranný od v

Další údaje v etn  všeobecných hygienických opat ení:
Zne išt nou pokožku opláchn te dostate ným množstvím vody a mýdlem, pokožku ošet ete.

ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
i práci nejíst a nepít.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné vlastnosti:
Vzhled kapalina

viskózní
bílý

Zápach: typický

Fyzikáln  chemické vlastnosti:
Hodnota pH

(23 °C (73 °F); Konc.: 100 % produktu)
 3 - 4,5

Bod varu
(1.013 hPa)

 100 °C (212 °F)

Hustota
(20 °C (68 °F))

 1 g/cm3

Dynamická viskozita
(Brookfield; P ístroj: RVT; 23 °C (73.4 °F);
Rot. frekv.: 20 min-1; V eteno .: 5; Konc.:
100 % produktu)

 8.000 - 15.000 mPa.s

Kvalitativní rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Mísitelný

Obsah VOC
(CH)

 0,00 %

10.Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterým je t eba zamezit:
i ur eném použití nedochází k rozkladu.

Látky, kterým je t eba zabránit:
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.

Nebezpe né produkty rozkladu:
Neznámé
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11. Toxikologické informace

Všeobecné informace o toxikologii:
i ur eném použití nám nejsou známy žádné škodlivé ú inky.

12. Ekologické informace

Persistence a rozložitelnost:
Kone ná biodegradabilita:

Sou et organických komponent  obsažených vproduktu dosahuje v testu na lehkou odbouratelnost hodnot do 60%
BSK/CHSK, tedy hodnoty na snadnou odbouratelnost (OECD metoda 301) nebyly dosaženy.
Produkt obsahuje polymerní složky, které jsou degradabilní ve velkém rozsahu.

Všeobecné informace o ekologii:
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj  vody.

13. Pokyny pro odstra ování

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn  platnými p edpisy.
Kód odpad  EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna né míry k p vodu. Lze si je vyžádat od výrobce.

Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci  pouze v p ípad , že jsou úpln  prázdné.

14. Informace pro p epravu

Všeobecné pokyny:
Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o právních p edpisech vztahující se k látce nebo p ípravku

Klasifikace není nutná.

16. Další informace

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.


