
 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)      
Datum vydání: 19/7/2011, verze 2 
Název výrobku:  MAPEFLEX PU 65 sl. B 
  
1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
   1.1 Identifikace látky nebo přípravku 
Chemický název látky/obchodní název přípravku: MAPEFLEX PU 65 sl. B 
   1.2 Použití látky nebo přípravku 
Určená/doporučená použití: tvrdidlo pro polyuretanový těsnicí tmel 
Stručný popis funkce: tvrdidlo 
Jméno, příjmení nebo obchodní firma: MAPEI, spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Smetanova 192; 772 11 Olomouc 
Identifikační číslo: 13642715 
Telefon: 585 224 580; 585 224 670 
Fax: 585 227 209 
E-mail: info@mapei.cz 
http://www.mapei.com 
 
   1.4  Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 402 
 
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
    2.1. Klasifikace látky nebo přípravku dle 67/548/EC, 99/45/EC. 
Při běžném použití nepředstavuje výrobek žádné speciální nebezpečí. 
Vlastnosti/Symboly: 
 Karcinogenní kategorie 3 
 Xn Zdraví škodlivý 
 Xi  Dráždivý 
 R věty: 
 R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 
 R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
 R40 Může poškodit reprodukční schopnost. 
 R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním. 
EC nařízení kritéria 1272/2008 (CLP): 
 Upozornění, Akutní tox. 4, Škodlivý při vdechování 
 Upozornění, Dráždí oči 2, Vyvolává vážné podráždění očí 
 Upozornění, STOT SE 3, Může vyvolat podráždění dýchacího ústrojí. 
 Upozornění, Dráždí kůži 2, Vyvolává podráždění kůže. 
 Nebezpečí, Senzibilizace dýchacího ústrojí 1, Může vyvolat příznaky alergie nebo astma 
 Upozornění, Senzibilizace kůže 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 Upozornění STOT RE 2, Může způsobit poškozením orgánů při dlouhodobé nebo opakované 

expozici. 
 Upozornění, Karc. 2, Podezření na vyvolání rakoviny. 
Nepříznivé účinky fyzikálně-chemické, na lidské zdraví a životní prostředí: 
 Žádná další rizika. 
 
    2.2. Označení na obalu 
Symboly: 
 Xn Škodlivý 
    R věty: 
 R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 
 R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
 R40 Může poškodit reprodukční schopnost. 
 R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním. 
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    S věty:             
 S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce). 
 S24 Zamezte styku s kůží. 
 S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.  
 S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li    

možno, ukažte toto označení).  
 S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. 
      Obsahuje: 
 formaldehyd, výrobky s oligomerní reakcí s anilínem a fosgenem (oligomerní MDI) 
      Symboly: 

  
      Nebezpečí 
H věty: 
 H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
 H315 Dráždí kůži. 
 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
       Předběžná opatření: 
 P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
 P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 

v poloze usnadňující dýchání. 
 P305+P35+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
 P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
      Speciální opatření: 
 EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
      Obsahuje: 
             formaldehyd, výrobky s oligomerní reakcí s anilínem a fosgenem (oligomerní MDI) 
 2.3   Jiná nebezpečí 
 vPvB látky: žádné – PBT látky: žádné 
     Jiná nebezpečí: 
 Žádná jiná nebezpečí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  
    3.1 Látky 
 Žádné. 
 
    3.2. Směsi 
 Nebezpečné složky podle Směrnice EEC 67/548 a odpovídající směrnice CLP: 

Název složky Obsah 
(%)  

 
Číslo CAS 

 
Číslo ES  

 
Symbol 

 
R-věty 

 
H-věty 



 
 

formaldehyd, výrobky 
s oligomerní reakcí s anilínem 
a fosgenem (oligomerní MDI) 
č. REACH: 01-2119457024-
46-0000 

90-100 32055-14-4 500-079-6 Xn 
Xi 

20 
36/37/38 

42/43 
40 

48/20 

332 
319 
335 
315 
334 
317 
373 
351 

Karcinogenní kategorie 3 

 
 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
     4.1. Popis první pomoci: 
 Při styku s kůží: 
     Okamžitě sundejte kontaminované oblečení. Části těla, které byly – nebo je pouze podezření, že    
      byly - ve styku s výrobkem, musí být okamžitě umyty velkým množstvím tekoucí vody a mýdlem.  
      Důkladně umyjte celé tělo (ve vaně nebo sprše). Při kontaktu s kůží, okamžitě umyjte postižené 

místo mýdlem a velkým množstvím vody. 
Při zasažení očí: Oči vyplachujte tekoucí vodou po dostatečně dlouhou dobu a poté vyhledejte 

lékaře. Chraňte nezasažené oko.  
Při požití:  
      V žádném případě nevyvolávejte zvracení.  
 Při nadýchání: 
      Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, proveďte umělé dýchání. 
      V případě nadýchání ihned kontaktujte lékaře a ukažte mu obal nebo označení. 
      4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné: 
  Žádné. 
  4.3. Známky potřeby okamžité lékařské pomoci a speciálního ošetření: 
  V případě nehody nebo nevolnosti, vyhledejte ihned lékařskou pomoc (pokud je to možné,    

 ukažte instrukce pro použití nebo Bezpečnostní list). 
         Ošetření: 
  Žádné. 
 
 
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
     5.1. Hasiva:  
Vhodná hasiva: 
            Voda, oxid uhličitý (CO2). 
    Nevhodná hasiva: 
            Žádná zvláštní    
       5.2. Rizika vznikající při hoření: 
            Zabraňte vdechování výparů při explozi a hoření. 
            Hoření produkuje hustý kouř. 
            Ve výparech při hoření mohou být obsaženy původní přísady nebo neidentifikované toxické 

a/nebo dráždivé složky  
       5.3. Pokyny pro hasiče: 
 Používejte vhodné dýchací přístroje. 
             Shromážděte kontaminovanou vodu použitou při hašení odděleně. Nesmí se dostat do 

kanalizace. 
 Pokud je to bezpečné, odstraňte nepoškozené nádoby z bezprostředního ohrožení ohněm. 
 
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
    6.1. Preventivní opatření pro ochranu osob: 
           Používejte osobní ochranné pomůcky. 
           Použijte dýchací přístroj v případě vystavení výparům/prachu/aerosolům. 
           Zajistěte dostatečné větrání. 
           Používejte ochranu dýchacího ústrojí. 
           Přečtěte si odstavce 7 a 8. 
    6.2. Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: 
           Omezte pronikání do půdy nebo písku. 
           Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Zabraňte vniknutí do povrchové vody nebo kanalizace. 



 
 

           Zadržte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji. 
           V případě úniku plynu do vodovodního potrubí, půdy nebo kanalizace, informujte odpovědné 

úřady. 
 Vhodné materiály pro odstranění: savý materiál, organický, písek 
    6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění.      

      Umyjte velkým množstvím vody.  
  6.4. Odkazy na další odstavce: 
        Přečtěte si odstavce 8 a 13. 

 
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
   7.1. Zacházení: 
          Zabraňte kontaktu s kůží a očima a vdechování výparů a mlhy. 
       Používejte ohraničený ventilační systém. 
       Nepoužívejte prázdné nádoby dříve, než je vymyjete. 
       Kontaminovaný oděv se musí před vstupem do stravovacích prostor sundat. 
          Při přesunu materiálu se předem ujistěte, že v nádobách nejsou zbytky nekompatibilních 

materiálů. 
          Při práci nejezte a nepijte. 
       Přečtěte si odstavec 8 týkající doporučených ochranných pomůcek. 
  
   7.2. Skladování včetně jakýchkoli nekompatibilit 
       Výrobek vždy uchovávejte důkladně uzavřený. 
           Uchovávejte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. 
           Nekompatibilní materiály: 
           Žádné zvláštní. 
        Instrukce týkající se skladovacích prostor: 
        Skladujte v dobře větraných prostorách. 
   7.3   Specifická koncová použití 
        Žádná zvláštní. 
 
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 
    8.1. Kontrolní parametry: 
 formaldehyd, výrobky s oligomerní reakcí s anilínem a fosgenem (oligomerní MDI) 
 č. REACH: 01-2119457024-46-0000, CAS: 32055-14-4, č. ES: 500-079-6 

   TLV TWA:-TLV STEL:- VLE 8h-VLE krátkodobý: žádný 
  

    8.2. Omezování expozice pracovníků 

Ochrana dýchacích cest: Používejte vhodné zařízení pro ochranu 
dýchacího ústrojí, např. CEN/FFP-2 (S) nebo 
CEN/FFP – 3(S). 

Ochrana rukou: Vhodné materiály pro bezpečnostní rukavice; EN 
374: 
Polychloropren – CR: tloušťka ≥0,5mm; doba 
průniku ≥ 480 min. 
Nitrilová pryž – NBR: tloušťka ≥0,35 mm; doba 
průniku ≥ 480 min. 
Butylová pryž – IIR: tloušťka ≥0,5 mm; doba 
průniku ≥ 480 min. 
Fluorovaná guma – FKM: tloušťka ≥0,4 mm, 
doba průniku ≥ 480 min. 

Ochrana očí: Používejte těsně padnoucí bezpečnostní brýle, 
nepoužívejte kontaktní čočky. 

Ochrana kůže: Používejte oděvy, které poskytují kompletní 
ochranu kůži, např. bavlněné, gumové, PVC 
nebo vitonu. 
 

Teplotní rizika: 
 Žádná. 
 

     Expoziční limity jednotlivých složek: 



 
 

 Žádné. 
   Osobní ochranné prostředky by měly být v souladu s příslušnými normami CE ( jako je EN 374      

pro rukavice a EN 166 pro ochranu očí) a měly by být správně používány a skladovány. 
S dodavatelem ochranných prostředků konzultujte vhodnost prostředků vůči specifickým 
chemikáliím a uživatelské informace. 

 
    V případě nedostatečného větrání používejte masku s filtry AK2 (EN 141). 
 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
    9.1. Obecné informace 
     

Vzhled: tekutina 

Barva: kaštanově hnědá 

Zápach (vůně): typický 

 
  9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Hodnota pH: nestanoveno 

Bod tání: nestanoveno 

Bod varu: >230°C 

Teplota vzplanutí: >200°C 

Hořlavost v pevném/plynném stavu: nestanoveno 

Výbušné vlastnosti: nestanoveno 

Meze výbušnosti (objemové): nestanoveno 

Oxidační vlastnosti: nestanoveno 

Tenze par: nestanoveno 

Relativní hustota: 1,21-1,22 g/cm
3
 (23°C) 

Rozpustnost ve vodě: reaguje s vodou 

Rozpustnost v tucích: nestanoveno 

Viskozita: 25±5 mPa·s (23°C) 

Hustota par (vzduch=1): nestanoveno 

 
10. STÁLOST A REAKTIVITA 
  10.1. Reaktivita  
              Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
  10.2 Chemická stabilita 
          Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
  10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
          Při kontaktu se základními kovy (zásady a zásaditá půda) a silnými redukčními činidly 

 mohou vznikat hořlavé plyny. 
  Při kontaktu s oxidačními minerálními kyselinami, halogenovanými organickými  látkami, 

 oxidačními minerálními kyselinami a silnými oxidačními činidly mohou vznikat toxické plyny. 
  V případě kontaktu se silnými oxidačními činidly a oxidačními minerálními kyselinami může 

 vzplanout.  
  10.4 Podmínky, kterým je potřeba se vyhnout 
         Za běžných podmínek je výrobek stálý. 
  10.5 Nekompatibilní materiály 
          Žádné zvláštní 
  10.6 Nebezpečné odbouratelné produkty 
          Žádné. 
  V kontaktu s vodou uvolňuje oxid uhličitý. 
  Při zahřátí polymerizuje.   
 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
      11.1. Informace o toxikologických efektech        
      Způsoby vstupu: 
      Požití:  Ano 
      Vdechnutí:  Ano 
      Kontakt:  Ne 
     Toxikologické informace týkající se výrobku: 
     V současné době nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje o směsi.  



 
 

Koncentrace jednotlivých látek by měla být brána v úvahu při stanovení toxikologických účinků 
vystavení směsi. Toxikologické informace o hlavních složkách směsi: 
 formaldehyd, výrobky s oligomerní reakcí s anilínem a fosgenem (oligomerní MDI) 
 č. REACH: 01-2119457024-46-0000, CAS: 32055-14-4, č. ES: 500-079-6 
  Test: LD50 Vstup: Orálně Druhy: Krysa > 2000 mg/kg 
  Test: LC50 Vstup: Vdechování Druhy: Krysa = 490 mg/m³ Trvání: 4h 
  Test: Dráždivý pro kůži Vstup: Kůží Druhy: Králík Pozitivní Zdroj: OECD TG 404 
  Test: Dráždivý pro dýchací ústrojí Druhy: Králík Negativní Zdroj OECD TG 405 

 
 
Leptavé/dráždivé vlastnosti: 
          Styk s očima: Výrobek může při vniknutí do očí způsobit jejich podráždění. 
 Styk s kůží: Výrobek může při kontaktu způsobit podrážděné. 
Senzibilizace: 
    Častý kontakt může způsobit senzibilizaci. 
Karcinogenita:  
    Může způsobit rakovinu. 
Mutagenita: 
    Žádné známé účinky. 
Toxicita pro reprodukci: 
       Žádné známé účinky. 
Další informace: 
Citlivost na podráždění kůže a senzibilizaci se u různých lidí liší. U citlivé osoby se může alergická 
vyrážka objevit až po několika dnech nebo týdnech častého a trvalého kontaktu. Proto i když je 
možnost podráždění kůže nízká, mělo by se kontaktu výrobku s kůží zabránit. Pokud se přecitlivělost 
projevila, vystavení kůže velmi malému množství materiálu může způsobit zarudnutí a otok. 
 
Karcinogenní kategorie 3 
 
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
     12.1. Toxicita 
              Používejte správné postupy, aby nedošlo k úniku výrobku do okolního prostředí. 
              Biodegradabilita: není rychle biologicky rozložitelný 
              Toxicita pro vodní organismy: výrobek není z hlediska složek považován za toxický pro vodní 

prostředí. 
   LC50>100 mg/l – vodní druhy (stanoveno na základě Směrnice 1999/45/EC). 
  

          12.2. Perzistence a rozložitelnost 
       Žádná 
         12.3. Bioakumulativní potenciál 
      Nestanoveno 
         12.4. Mobilita v půdě 
      Nestanoveno 
         12.5. Výsledky stanovení PBT a vPvB 
        

 Látky vPvB: Žádné – Látky PBT: Žádné 
12.6. Další nepříznivé účinky 
               Žádné.  
 
13. POKYNY PRO LIKVIDACI 
13.1. Metody likvidace: 
Pokud možno výrobek odstraňte v souladu s místními platnými směrnicemi. 
91/156/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC a následných dodatků. 
Likvidace nevytvrzeného výrobku (EC zákon o odpadech): 07 02 08 
Zmíněný evropský zákon o odpadu je založen na složení výrobku.  
Na základě specifického postupu nebo způsobu použití, může být nezbytné řídit se jiným zákonem o 
odpadech. 
 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
       14.1. Číslo UN:        



 
 

     Není klasifikován jako nebezpečí ve smyslu dopravních předpisů. 
     Číslo IATA-Un:     == 
       14.2. Řádný přepravní název UN: 
     Nestanoven 
       14.3. Třída/y přepravního rizika: 
                Železniční/Silniční (RID/ADR):   Není nebezpečné zboží 
    ADR – horní číslo:     Nestanoveno 
                Letecká (ICAO/IATA):     Není nebezpečné zboží 
    Námořní (IMO/IMDG):    Není nebezpečné zboží 
       14.4. Obalová skupina:     Nestanovena 
       14.5. Rizika pro životní prostředí 
    Látka znečišťující moře:    Ne 
        14.6. Speciální pokyny pro uživatele:    
     Železniční (RID):     == 
        14.7. Transport volně loženého dle přílohy II MARPOL 73/78 a kódu IBC 
      Ne 
 
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 
      15.1. Směrnice Rady 67/548/EEC (Klasifikace, balení, označení nebezpečných látek) a následné 
dodatky. Předpis 1999/45/EC (Klasifikace, balení a označení nebezpečného výrobku) a následné 
dodatky. Směrnice Rady 98/24/EC (Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 

chemickými činiteli používanými při práci). Směrnice Komise 2000/39/EC (Seznam směrných limitních 
hodnot expozice na pracovišti), Směrnice 2006/8/CE, Nařízení (EC) č. 1907/2006 (REACH), Směrnice 
CE č. 1272/2008 (CLP), Směrnice CE č. 790/2009. 
 
VOC (2004/42/EC):  nestanoveno g/l 
 
      15.2. Stanovení chemické bezpečnosti 
    Ne 
 
  
16. DALŠÍ INFORMACE 
 
Text R vět vztahující se k bodu 3: 
     R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 
 R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
 R40 Může poškodit reprodukční schopnost. 
 R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

 vdechováním. 
 
 H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
 H315 Dráždí kůži. 
 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
 
    Hlavní bibliografické zdroje: 
    NIOSH – Registr toxických efektů chemických látek 
    Italské ministerstvo zdravotnictví – Registr národních chemických látek 
ECDIN - plnotextová databáze provozovaná firmou ECDIN Group, Itálie, a zaměřená zejména na 
toxické a karcinogenní látky, zdraví člověka, mikroorganismy. 
ACGIH – Prahové limity, vydání 2004 
SAX´S – Nebezpečné vlastnosti průmyslových materiálů. 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich nejlepších zkušeností za výše uvedených 
podmínek. Informace se vztahují pouze k uvedenému výrobku a nezaručují určitou kvalitu. 



 
 

 
ADR:  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
CAS:  Databáze chemických sloučenin 
CLP:  Klasifikace, označování a balení látek a směsí 
DNEL:  Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
GefStoffVO: Předpis týkající se nebezpečných látek, Německo.  
GHS:  Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. 
IATA:  Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
IATA-DGR: Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí 
ICAO:  Mezinárodní asociace pro civilní letectví 
ICAO-TI: Instrukce pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí „Mezinárodní asociace pro 
  civilní letectví“ 
IMDG:  Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží 
INCI:  Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 
KSt:  Výbuchová konstanta 
LC50:  Smrtelná koncentrace látky pro 50% testovaného druhu 
LD50:  Smrtelná dávka látky pro 50% testovaného druhu 
PNEC:  Odhadnutá koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
RID:  Přeprava nebezpečných věcí 
STEL:  Krátkodobý expoziční limit 
STOT:  Toxicita pro specifické cílové orgány 
TLV:  Prahová limitní hodnota 
TWATLV: Časově vážený průměr Prahová limitní hodnota 
WGK:  Vodě nebezpečné látky 
 
 
    
 


