Bezpečnostní list výrobku
Podle požadavků uvedených v článku 32 nařízení (ES) č. 1907/2006

AGC FIX-IN AT
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Název výrobku
Registrační číslo REACH
Typ výrobku podle REACH

: AGC FIX-IN AT
: Neuplatňuje se (předmět)
: Předmět obsahuje jako nedílnou součást látku/směs

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1 Příslušná určená použití
Oboustranná samolepící pěnová páska pro natřená nebo lakovaná matná skla AGC s ochrannou fólií/bez ochranné fólie
1.2.2 Nedoporučená použití
Žádná nedoporučená použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu výrobku
Dodavatel bezpečnostního listu

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
24 h/24 h (telefonická asistenční služba: anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky):

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Není klasifikována jako nebezpecná podle kritérií narízení (ES) c. 1272/2008

2.2 Prvky označení
Označení se netýká předmětů

2.3 Další nebezpečnost
Není známá další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
V běžných podmínkách použití se jednotlivé složky nemohou uvolňovat díky formě, ve které je tento předmět nebo přípravek distribuován

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Obecná doporučení:
Pokud se necítíte dobre, vyhledejte lékarskou pomoc.
Při vdechnutí:
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Dýchací potíže: vyhledejte lékaře/lékařskou pomoc.
Při potřísnění kůže:
Neuplatňuje se.
Při zasažení očí:
Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Jestliže podráždění přetrvává,
převezte postiženého k očnímu lékaři.
Při požití:
Neuplatňuje se.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vypracoval: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
http://www.big.be
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4.2.1 Akutní symptomy
Při vdechnutí:
Žádné účinky nejsou známy.
Při potřísnění kůže:
Žádné účinky nejsou známy.
Při zasažení očí:
Mírné podráždění.

AGC FIX-IN AT
Při požití:
Žádné účinky nejsou známy.
4.2.2 Opožděné symptomy
Žádné účinky nejsou známy.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
5.1.1 Vhodná hasiva:
Malý požár: Rychločinný práškový hasicí přístroj ABC, Pěnový hasicí přístroj třídy A, Voda (rychločinný hasicí přístroj, naviják).
Velký požár: Voda, Pěna třídy A.
5.1.2 Nevhodná hasiva:
Malý požár: Rychločinný práškový hasicí přístroj BC, Rychločinný hasicí přístroj CO2.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při hoření: uvolňuje toxické a korozívní plyny/výpary (oxidy síry, oxid uhelnatý - oxid uhličitý). Rozkládá se při vzestupu teploty: uvolňuje toxické/hořlavé
plyny/výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče
5.3.1 Pokyny:
Zřeďte toxické plyny rozprašovanou vodou.
5.3.2 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Vystavení teplu/ohni: dýchací přístroj se stlačeným vzduchem nebo kyslíkem.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Dodržujte zákaz otevřeného ohně.
6.1.1 Ochranné prostředky pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Viz pododdíl 8.2
6.1.2 Ochranné prostředky pro pracovníky zasahující v případě nouze
Vhodný ochranný oděv
Viz pododdíl 8.2

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou k dispozici žádné údaje

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Shromážděte materiál.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
Informace uvedené v tomto oddíle představují obecný popis. Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou scénáře expozice uvedeny v příloze. Používejte vždy
příslušné scénáře expozice odpovídající určenému použití.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Chraňte před otevřeným plamenem/teplem. Dodržujte běžné hygienické postupy.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
7.2.1 Požadavky bezpečného skladování:
Skladovací teplota: 5 °C - 30 °C. Chraňte před mrazem. Chraňte před přímým slunečním světlem. Dodržujte právní předpisy. Max. doba skladování: 1 rok. 24
měsíců.
7.2.2 Chraňte před:
Tepelnými zdroji.
7.2.3 Vhodný obalový materiál:
Lepenka.
7.2.4 Nevhodný obalový materiál:
Nejsou k dispozici žádné údaje

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou scénáře expozice uvedeny v příloze. Viz informace dodané výrobcem.
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AGC FIX-IN AT
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
8.1.1 Expozice pracovníků
a) Limitní hodnoty expozice na pracovišti
Pokud jsou k dispozici limitní hodnoty a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.
b) Vnitrostátní biologické limitní hodnoty
Pokud jsou k dispozici limitní hodnoty a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.
8.1.2 Metody vzorkování
Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.
8.1.3 Aplikovatelné limitní hodnoty při použití látky nebo směsi podle určení
Pokud jsou k dispozici limitní hodnoty a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.
8.1.4 Prahové hodnoty
Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.
8.1.5 Konkrétní technologie omezení expozice
Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou uvedeny níže.

8.2 Omezování expozice
Informace uvedené v tomto oddíle představují obecný popis. Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou scénáře expozice uvedeny v příloze. Používejte vždy
příslušné scénáře expozice odpovídající určenému použití.
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Chraňte před otevřeným plamenem/teplem.
8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Dodržujte běžné hygienické postupy. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
a) Ochrana dýchacích cest:
Při běžném používání není třeba.
b) Ochrana rukou:
Při běžném používání není třeba.
c) Ochrana očí:
Při běžném používání není třeba.
d) Ochrana kůže:
Při běžném používání není třeba.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:
Viz pododdíly 6.2, 6.3 a oddíl 13

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Fyzikální forma
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Barva
Velikost částic
Meze výbušnosti
Hořlavost
Log Kow
Dynamická viskozita
Kinematická viskozita
Bod tání
Bod varu
Rychlost odpařování
Relativní hustota par
Tlak páry
Rozpustnost
Relativní hustota
Teplota rozkladu
Teplota samovznícení
Bod vzplanutí
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
pH

Pružná pevná látka
Páska
Charakteristický pach
Nejsou k dispozici žádné údaje
Bílá
Černošedá
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Nehořlavá
Neuplatňuje se (předmět)
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Nejsou k dispozici žádné údaje
Nejsou k dispozici žádné údaje
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Neuplatňuje se
Voda ; nerozpustný
Organická rozpouštědla ; rozpustný
1.1 ; 20 °C
Nejsou k dispozici žádné údaje
> 200 °C
Nejsou k dispozici žádné údaje
Žádná chemická skupina spojená s výbušnými vlastnostmi
Žádná chemická skupina spojená s oxidačními vlastnostmi
Neuplatňuje se

9.2 Další informace
Absolutní hustota

1100 kg/m³ ; 20 °C
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AGC FIX-IN AT
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné údaje.

10.2 Chemická stabilita
Za normálních podmínek je stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné údaje.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Opatření předběžné opatrnosti
Chraňte před otevřeným plamenem/teplem.

10.5 Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné údaje.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření: uvolňuje toxické a korozívní plyny/výpary (oxidy síry, oxid uhelnatý - oxid uhličitý).

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
11.1.1 Výsledky zkoušek
Akutní toxicita
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována pro akutní toxicitu
Žíravost/dráždivost
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována jako dráždivá pro kůži
Není klasifikována jako dráždivá pro oči
Není klasifikována jako dráždivá pro dýchací orgány
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována jako senzibilizující pro inhalaci
Není klasifikována jako senzibilizující pro pokožku
Toxicita pro specifické cílové orgány
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována pro subchronickou toxicitu
Mutagenita (in vitro)
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Mutagenita (in vivo)
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována pro mutagenní nebo genotoxickou toxicitu
Karcinogenita
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována pro karcinogenitu
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Toxicita pro reprodukci
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována pro reprotoxickou nebo vývojovou toxicitu
Jiné účinky toxicity
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice
AGC FIX-IN AT
Žádné účinky nejsou známy.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
AGC FIX-IN AT
Nejsou k dispozici žádné (zkušební) údaje
Závěr
Není klasifikována jako nebezpecná pro životní prostredí v souladu s kritérií narízení (ES) c. 1272/2008

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Není snadno biologicky rozložitelný ve vodě

12.3 Bioakumulační potenciál
AGC FIX-IN AT
Log Kow
Metoda

Komentář
Neuplatňuje se (předmět)

Hodnota

Teplota

Stanovení hodnoty

Závěr
Nepodléhá bioakumulaci

12.4 Mobilita v půdě
Neuplatňuje se (předmět)

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Vzhledem k nedostatečným údajům nelze učinit žádné prohlášení, zda složka (složky) splňuje (splňují) kritéria PBT a vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES)
č.1907/2006.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
AGC FIX-IN AT
Fluorovanými skleníkovými plyny (Nařízení (EU) č. 517/2014)
V seznamu fluorovaných skleníkových plynů nejsou zahrnuty žádné ze známých složek (nařízení (EU) č. 517/2014)
Potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP)
Není klasifikována jako nebezpečná pro ozonovou vrstvu (nařízení (ES) č. 1005/2009)

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Informace uvedené v tomto oddíle představují obecný popis. Pokud jsou k dispozici a lze je uplatnit, budou scénáře expozice uvedeny v příloze. Používejte vždy
příslušné scénáře expozice odpovídající určenému použití.

13.1 Metody nakládání s odpady
13.1.1 Ustanovení týkající se odpadu
Evropská unie
Lze považovat za bezpečný odpad dle směrnice 2008/98/ES.
Kód pro odpadní materiál (směrnice 2008/98/ES, rozhodnutí 2000/0532/ES).
08 04 99 (odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků): odpad jinak blíže neurčený). Podle
odvětví nebo výrobního procesu lze použít také další kódy odpadů.
13.1.2 Metody likvidace
Předejte autorizované spalovně odpadů s využitím energie. Malá množství likvidujte společně s odpadem z domácností. Odpad likvidujte v souladu s
místními a/nebo národními předpisy.
13.1.3 Balení/nádoba
Evropská unie
Kód obalu pro odpadní materiál (směrnice 2008/98/ES).
15 01 01 (papír a lepenkový obal).
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Silniční přeprava (ADR), Železniční přeprava (RID), Přeprava po vnitrozemských vodních cestách (ADN), Námořní přeprava
(IMDG/IMSBC), Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN číslo
Přeprava
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Identifikační číslo nebezpečnosti
Třída nebezpečnosti
Kód klasifikace
14.4 Obalová skupina
Obalová skupina
Štítky
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Označení látky nebezpečné pro životní prostředí
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Zvláštní ustanovení
Omezení množství
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Příloha II MARPOL 73/78

Nepodléhá

ne

Neuplatňuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
Evropské právní předpisy:
Obsah těkavých organických sloučenin - Směrnice 2010/75/EU
Obsah těkavých organických sloučenin
0%

Komentář

Další příslušné údaje
Nejsou k dispozici žádné údaje

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti není vyžadováno.

ODDÍL 16: Další informace
(*)
ADI
AOEL
CLP (EU-GHS)
ČOV
DMEL
DNEL
EC50
ErC50
LC50
LD50
NOAEL
NOEC
OECD
PBT
PNEC
vPvB

INTERNÍ KLASIFIKACE SPOLEČNOSTI BIG
Acceptable daily intake
Acceptable operator exposure level
Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (globálně harmonizovaný systém pro Evropu)
Čistírna Odpadních Vod
Derived Minimal Effect Level
Derived No Effect Level
Effect Concentration 50 %
EC50 in terms of reduction of growth rate
Lethal Concentration 50 %
Lethal Dose 50 %
No Observed Adverse Effect Level
No Observed Effect Concentration
Organisation for Economic Co-operation and Development
Perzistentní, Bioakumulativní & Toxický
Predicted No Effect Concentration
velmi Perzistentní, velmi Bioakumulativní

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu výrobku informují o vlastnostech určitých látek, přípravků nebo směsí obsažených ve výrobku.
Bezpečnostní list výrobku neuvádí speciﬁckou kvalitu popisovaných látek/přípravků/sm ěsí. Dodržení pokynů v tomto bezpečnostním listu
výrobku nezbavuje uživatele povinnos přijímat veškerá obecně platná opatření, pravidla, pokyny výrobce a doporučení nebo opatření nutná
či vhodná na základě skutečných aplikovatelných okolnos . Bezpečnostní list výrobku představuje pouze pokyny a doporučení. Informace
uvedené v tomto bezpečnostním listu výrobku vychází z údajů a vzorků dodaných společnos BIG. Tento bezpečnostní list byl vypracován dle
našich nejlepších možnos na základě aktuálně známých vědomos . Po určité době je nutné vypracovat nové bezpečnostní listy výrobku.
Používat lze jen nejnovější verze. Není-li v bezpečnostním listu výrobku uvedeno výslovně jinak, informace se nevztahují na jiné, i když
podobné výrobky. Společnost BIG nezaručuje přesnost ani úplnost uvedených informací a nemůže nést odpovědnost za jakékoli změny od
tře ch stran. Tento bezpečnostní list výrobku lze použít pouze na území Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Jakékoliv
použi mimo toto území je na vlastní nebezpečí. Použi tohoto bezpečnostního listu výrobku je předmětem podmínek licence a omezení
odpovědnos , jak je uvedeno ve smlouvě mezi společnos BIG a výrobcem tohoto výrobku nebo, pokud není, tak všeobecnými podmínkami
společnos BIG. Veškerá práva na intelektuální vlastnictví tohoto bezpečnostního listu jsou majetkem společnos BIG a jeho distribuce a
kopírování je omezené. Podrobné informace jsou uvedené ve zmiňovaném ujednání nebo podmínkách.
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