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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Ďalšie názvy produktu
BO 5209630, 14x3mm, 12m
BO 5207935, 9x3mm, 12m
BO 5207936, 5x3mm, 12m
BO 5209638, 7x3mm, 12m
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Firma:
BOHLE AG
Ulica:
Dieselstr. 10
Miesto:
D-42781 Haan

Telefón:
e-mail:
Partner na konzultáciu:
e-mail:
Internet:
Informačné oddelenie:
1.4. Núdzové telefónne číslo:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Telefón: +49 2129 5568-276

Toto číslo je v prevádzke len počas úradných hodín. +49 2129 5568-276

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
2.2. Prvky označovania
Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].
Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí
EUH208
Obsahuje (2-etylhexyl)-akrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Kysličník uhličitý (CO2), Hasiaci prášok, Prúd ostrekovej vody
Nevhodné hasiace prostriedky
Ostrý prúd vody
Číslo revízie: 1,00

SK

Dátum tlače: 27.01.2022

BOHLE AG

Karta bezpečnostných údajov
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Prepracované dňa: 18.01.2022

Katalógové číslo: BO5209630

Strana 2 zo 4

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Oxidy dusíka (NOx), Kysličník uhoľnatý, Kysličník uhličitý (CO2), Kyanovodík (kyselina kyanovodíková)
5.3. Rady pre požiarnikov
Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu. Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní
požiaru. Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie
alebo podzemných vôd. Ak je to bezpečné, odstráňte nepoškodené nádoby z nebezpečného pásma.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Všeobecné pokyny
Vyhýbajte sa: Kontakt s pokožkou.
Dbajte na dostatočné vetranie.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo
podzemných vôd.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Ďalšie informácie

Mechanicky pozbierať a vo vhodných nádobách odovzdať na likvidáciu.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu
Žiadny pri bežnom spracovaní.
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Dbajte na dostatočné vetranie.
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pozri oddiel 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia nad tento rámec.
Ochrana očí/tváre
Nevyžaduje sa
Ochrana rúk
Nevyžaduje sa
Ochrana pokožky
Nevyžaduje sa
Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Nevyžaduje sa
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ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:
Farba:
Zápach:

tuhý
rôzne
veľmi slabý
Metóda

Zmena skupenstva
Výbušné vlastnosti
Nevýbušný
Teplotu samovznietenia

nie je samozápalný

Rozpustnosť vo vode:

nerozpustný

Obsah rozpúšt' dla:

0%

9.2. Iné informácie

Obsah tuhého telesa:

100%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.
10.2. Chemická stabilita

Výrobok je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Žieravosť a dráždivosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizačny účinok
Obsahuje (2-etylhexyl)-akrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť.
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Informácie o zneškodňovaní
Môže byť spaľovaný podľa platných predpisov po dohovore s likvidátorom odpadu a príslušným úradom spolu
s domovým odpadom.
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ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava (ADR/RID)
14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)
14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nármorná preprava (IMDG)
14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE:

Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO
No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Regulačné informácie EÚ

2004/42/ES (VOC):

0%

Národné predpisy

ODDIEL 16: Iné informácie

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)
EUH208
Obsahuje (2-etylhexyl)-akrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov
predchádzajúceho dodávateľa.)
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