
Vyrobil MARCA CZ s.r.o.

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

BEZPEÈNOSTNÍ LISTBEZPEÈNOSTNÍ LIST

Tackceys - páskové lepidlo 50 mTackceys - páskové lepidlo 50 m

Datum vytvoøení 2. èerven 2010

1.1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podnikuIdentifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku

1.1.1.1. Identifikace látky nebo pøípravkuIdentifikace látky nebo pøípravku Tackceys - páskové lepidlo 50 m

Èíslo 42507609

Další názvy látky/pøípravku americká páska

1.2.1.2. Použití látky nebo pøípravkuPoužití látky nebo pøípravku univerzální použití v domácnosti k

tìsnìní. lepení, izolaci, oprava

trhlin a spár apod.

1.3.1.3. Identifikace spoleènosti nebo podnikuIdentifikace spoleènosti nebo podniku

VýrobceVýrobce

Jméno nebo obchodní jméno Ceys S.A.

Místo podnikání nebo sídlo Avenida Carrilet,

293-299,08907-L´Hospitalet de

Llobregat (Barcelona)

Telefon 0034606800

Adresa www stránek www.mundoceys.com

Dovozce a distributorDovozce a distributor

Jméno nebo obchodní jméno MARCA CZ s.r.o.

Adresa Pøišimasy 124

Czech Republic (Èeská republika)

Telefon 312301311

Fax 312301333

Adresa elektronické pošty marca@marcacz.cz

Adresa www stránek www.marcacz.cz

Odbornì zpùsobilá osoba odpovìdná za bezpeènostní listOdbornì zpùsobilá osoba odpovìdná za bezpeènostní list

Jméno nebo obchodní jméno MARCA CZ s.r.o.

Adresa Pøišimasy 124

Czech Republic (Èeská republika)

Telefon 312301311

Fax 312301333

Adresa elektronické pošty marca@marcacz.cz

Adresa www stránek www.marcacz.cz

1.4.1.4. Telefonní èíslo pro mimoøádné situaceTelefonní èíslo pro mimoøádné situace

Spoleènost nebo poradenský subjektSpoleènost nebo poradenský subjekt

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informaèní støedisko (TIS), Na Bojišti 1, 128

08 Praha 2

Telefonní èíslo pro poskytování informací pøi mimoøádných situacíchTelefonní èíslo pro poskytování informací pøi mimoøádných situacích

nepøetržitì 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575

2.2. Identifikace rizikIdentifikace rizik

2.1.2.1. Klasifikace látky nebo pøípravkuKlasifikace látky nebo pøípravku

Výstražný symbolVýstražný symbol

žádné

R-vìtyR-vìty

žádné

2.2.2.2. Nepøíznivé fyzikálnì-chemické úèinky, úèinky na zdraví a životní prostøedí, symptomyNepøíznivé fyzikálnì-chemické úèinky, úèinky na zdraví a životní prostøedí, symptomy

související s použitím a možným nevhodným použitímsouvisející s použitím a možným nevhodným použitím

TENTO BEZPEÈNOSTNÍ LIST JE VYTVOØEN NA PØÁNÍ ZÁKAZNÍKÙ, PROTOŽE PØÍPRAVEK

NEPØEDSTAVUJE ŽÁDNÉ RIZIKO PRO ZDRAVÍ ÈLOVÌKA A ANI NEOHROŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ.

JEDNÁ SE SPOTØEBNÍ VÝROBEK, KTERÝ JE ZCELA BEZPEÈNÝ.

2.3.2.3. Jiná rizika nebo úèinky na životní prostøedíJiná rizika nebo úèinky na životní prostøedí

Pøípravek nepøedstavuje žádné riziko pro životní prostøedí

3.3. Složení nebo informace o složkáchSložení nebo informace o složkách

3.1.3.1. Chemická charakteristika pøípravkuChemická charakteristika pøípravku

Samolepící páska z polyethylénu, zesílená polyesterovou tkanou møížkou. Neprostupná

pro vodu a vzduch.

3.2.3.2. Pøípravek obsahuje tyto nebezpeèné látky a látky se stanovenými nejvyššími pøípustnýmiPøípravek obsahuje tyto nebezpeèné látky a látky se stanovenými nejvyššími pøípustnými

koncentracemi v pracovním ovzdušíkoncentracemi v pracovním ovzduší

žádné
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4.4. Pokyny pro první pomocPokyny pro první pomoc

4.1.4.1. Všeobecné pokynyVšeobecné pokyny

Nejsou potøeba - nehrozí žádné nebezpeèí ani zdravotní rizika.

4.2.4.2. Pøi nadýcháníPøi nadýchání

Vzhledem k charakteru výrobku první pomoc není nutná.

4.3.4.3. Pøi styku s kùžíPøi styku s kùží

Zasažené èásti pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.

4.4.4.4. Pøi zasažení oèíPøi zasažení oèí

Vzhledem k charakteru výrobku první pomoc není nutná.

4.5.4.5. Pøi požitíPøi požití

Vzhledem k charakteru výrobku první pomoc není nutná.

5.5. Opatøení pro hasební zásahOpatøení pro hasební zásah

5.1.5.1. Vhodná hasivaVhodná hasiva

plyn - oxid uhlièitý, prášek, voda - tøíštìný proud

5.2.5.2. Hasiva, která z bezpeènostních dùvodù nelze použítHasiva, která z bezpeènostních dùvodù nelze použít

neuvedeno

5.3.5.3. Zvláštní nebezpeèí zpùsobené expozicí látce nebo pøípravku, produktùm hoøení neboZvláštní nebezpeèí zpùsobené expozicí látce nebo pøípravku, produktùm hoøení nebo

vznikajícím plynùmvznikajícím plynùm

Nejsou známa.

5.4.5.4. Speciální ochranné prostøedky pro hasièeSpeciální ochranné prostøedky pro hasièe

Vzhledem k charakteru a rozsahu požáru - ochranný odìv a pøi velkém požáru izolaèní

dýchací pøístroj.

6.6. Opatøení v pøípadì náhodného únikuOpatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1.6.1. Preventivní opatøení pro ochranu osobPreventivní opatøení pro ochranu osob

Nejsou nutná.

6.2.6.2. Preventivní opatøení pro ochranu životního prostøedíPreventivní opatøení pro ochranu životního prostøedí

Nejsoou nutná.

6.3.6.3. Metody èištìníMetody èištìní

neuvedeno

6.4.6.4. Další údajeDalší údaje

Po odstranìní pøípravku umyjte teplou vodou s pøídavkem  vhodného  èistícího

prostøedku - detergentu.

7.7. Zacházení a skladováníZacházení a skladování

7.1.7.1. ZacházeníZacházení

7.1.1.7.1.1. Preventivní opatøení pro bezpeèné zacházení s látkou nebo pøípravkemPreventivní opatøení pro bezpeèné zacházení s látkou nebo pøípravkem

Nejsou nutná.

7.1.2.7.1.2. Preventivní opatøení na ochranu životního prostøedíPreventivní opatøení na ochranu životního prostøedí

Nejsou nutná.

7.1.3.7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo pøípravkuSpecifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo pøípravku

neuvedeno

7.2.7.2. SkladováníSkladování

7.2.1.7.2.1. Podmínky pro bezpeèné skladováníPodmínky pro bezpeèné skladování

Skladujte za obvyklých podmínek - žádné speciální pokyny nejsou nutné.

7.2.2.7.2.2. Množstevní limit pøi daných skladovacích podmínkáchMnožstevní limit pøi daných skladovacích podmínkách

neuvedeno

7.2.3.7.2.3. Specifické (specifická) použitíSpecifické (specifická) použití

neuvedeno

8.8. Omezování expozice / osobní ochranné prostøedkyOmezování expozice / osobní ochranné prostøedky

8.1.8.1. Expozièní limityExpozièní limity

žádné

8.2.8.2. Omezování expoziceOmezování expozice

8.2.1.8.2.1. Omezování expozice pracovníkùOmezování expozice pracovníkù

Není.

8.2.1.1.8.2.1.1.Ochrana dýchacích orgánùOchrana dýchacích orgánù

Není nutná.

8.2.1.2.8.2.1.2.Ochrana rukouOchrana rukou

Není nutná.

8.2.1.3.8.2.1.3.Ochrana oèíOchrana oèí

Není nutná.

8.2.1.4.8.2.1.4.Ochrana kùžeOchrana kùže

Pokud dojde ke zneèisštìní  pokožky, umyjte ji a teplou vodou a mýdlem.
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8.2.2.8.2.2. Omezování expozice životního prostøedíOmezování expozice životního prostøedí

Není.

9.9. Fyzikální a chemické vlastnostiFyzikální a chemické vlastnosti

9.1.9.1. Obecné informaceObecné informace

Skupenství pevné pøi 20°C

Barva

Zápach (vùnì) bez pachu

9.2.9.2. Dùležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpeènosti a životního prostøedíDùležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpeènosti a životního prostøedí

Relativní hustota -

Rozpustnost ve vodì nerozpustný

9.3.9.3. Další informaceDalší informace

Teplota aplikace je mezi 0 - 50 st. Celsia.

10.10. Stálost a reaktivitaStálost a reaktivita

10.1.10.1. Podmínky, kterým je tøeba zamezitPodmínky, kterým je tøeba zamezit

Za normálního zpùsobu použití je pøípravek stabilní, k rozkladu nedochází.

10.2.10.2. Materiály, které nelze použítMateriály, které nelze použít

Nejsou známy.

10.3.10.3. Nebezpeèné produkty rozkladuNebezpeèné produkty rozkladu

Nejsou - k rozkladu nedochází.

11.11. Toxikologické informaceToxikologické informace

11.1.11.1. Nepøíznivé úèinky na zdraví zpùsobené expozicí látce nebo pøípravkuNepøíznivé úèinky na zdraví zpùsobené expozicí látce nebo pøípravku

Pøi používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány

nepøíznivé úèinky na èlovìka.

Akutní toxicita pøípravkuAkutní toxicita pøípravku

Pro pøípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Vzhledem k vlastnostem

jednotlivých komponent jde o pøípravek akutnì prakticky nejedovatý.

neuvedeno

11.2.11.2. Známé dlouhodobé i okamžité úèinky a rovnìž chronické úèinky plynoucí z krátkodobé iZnámé dlouhodobé i okamžité úèinky a rovnìž chronické úèinky plynoucí z krátkodobé i

dlouhodobé expozicedlouhodobé expozice

Chronická toxicita: Pro pøípravek nestanovena, komponenty pøípravku nezpùsobují

chronickou otravu. Senzibilizace: Pro pøípravek nestanovena, není pravdìpodobná.

Karcinogenita: Pro pøípravek nestanovena, komponenty pøípravku nemají karcinogenní

úèinek. Mutagenita: Pro pøípravek nestanovena. Toxicita pro reprodukci: Pro pøípravek

nestanovena, komponenty pøípravku nejsou toxické pro reprodukci.



Akutní toxicita komponent pøípravkuAkutní toxicita komponent pøípravku

neuvedeno

12.12. Ekologické informaceEkologické informace

12.1.12.1. EkotoxicitaEkotoxicita

Akutní toxicita pøípravku pro vodní organismyAkutní toxicita pøípravku pro vodní organismy

neuvedeno

Akutní toxicita komponent pøípravku pro vodní organismyAkutní toxicita komponent pøípravku pro vodní organismy

neuvedeno

12.2.12.2. MobilitaMobilita

neuvedeno

12.3.12.3. Persistence a rozložitelnostPersistence a rozložitelnost

neuvedeno

12.4.12.4. Bioakumulaèní potenciálBioakumulaèní potenciál

neuvedeno

12.5.12.5. Výsledky posouzení PBTVýsledky posouzení PBT

neuvedeno

12.6.12.6. Jiné nepøíznivé úèinkyJiné nepøíznivé úèinky

neuvedeno

13.13. Pokyny pro likvidaciPokyny pro likvidaci

13.1.13.1. Nebezpeèí pøi zacházení s pøebytky nebo odpady (vznikajících pøi pøedpokládanémNebezpeèí pøi zacházení s pøebytky nebo odpady (vznikajících pøi pøedpokládaném

použití)použití)

Postupujte podle zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech a podle provádìcích pøedpisù o

zneškodòování odpadù - likvidujte spoleènì s komunálním odpadem.

13.2.13.2. Vhodné metody odstraòování látky nebo pøípravku a všech zneèištìných obalùVhodné metody odstraòování látky nebo pøípravku a všech zneèištìných obalù

Postupujte podle pøedpisù o zneškodòování odpadù - likvidujte spoleènì s komunálním

odpadem.
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13.3.13.3. Právní pøedpisy o odpadechPrávní pøedpisy o odpadech

Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon è. 188/2004 Sb., kterým se doplòuje zákon

è. 185/2001 Sb.

Kód druhu odpaduKód druhu odpadu 200301

Název druhu odpadu Smìsný komunální odpad

Kategorie O

Podskupina odpadu Ostatní komunální odpady

Skupina odpadu Komunální odpady (odpady

z domácností a podobné živnostenské,

prùmyslové odpady a odpady z úøadù)

vèetnì složek z oddìleného sbìru

Kód druhu odpadu pro obalKód druhu odpadu pro obal 200301

Název druhu odpadu (obal) Smìsný komunální odpad

Kategorie O

Podskupina odpadu Ostatní komunální odpady

Skupina odpadu Komunální odpady (odpady

z domácností a podobné živnostenské,

prùmyslové odpady a odpady z úøadù)

vèetnì složek z oddìleného sbìru

14.14. Informace pro pøepravuInformace pro pøepravu

14.1.14.1. Speciální preventivní opatøeníSpeciální preventivní opatøení

neuvedeno

14.2.14.2. Silnièní pøeprava ADRSilnièní pøeprava ADR

Nepodléhá pøedpisùm podle ADR

Železnièní pøeprava RIDŽeleznièní pøeprava RID

Nepodléhá pøedpisùm podle RID

Letecká pøeprava ICAO/IATALetecká pøeprava ICAO/IATA

Nepodléhá pøedpisùm podle ICAO/IATA

Námoøní pøeprava IMDGNámoøní pøeprava IMDG

Nepodléhá pøedpisùm podle IMDG

15.15. Informace o pøedpisechInformace o pøedpisech

15.1.15.1. Informace, které musí být podle zákona uvedeny na obaluInformace, které musí být podle zákona uvedeny na obalu

Pøípravek nemusí být oznaèen ve smyslu zákona è. 356/2003 Sb. v platném znìní

(è. 434/2005 Sb.), o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých

zákonù, a pøedpisù jej provádìjících.

Výstražný symbolVýstražný symbol

žádné

Nebezpeèné látkyNebezpeèné látky

R-vìty (úplné znìní)R-vìty (úplné znìní)

žádné

S-vìty (úplné znìní)S-vìty (úplné znìní)

žádné

Oznaèení specifického nebezpeèí (podle vyhlášky è. 232/2004 v platném znìní)Oznaèení specifického nebezpeèí (podle vyhlášky è. 232/2004 v platném znìní)

neuvedeno

Oznaèení pro aerosolová baleníOznaèení pro aerosolová balení

žádné

15.2.15.2. Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostøedí na úrovniSpecifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostøedí na úrovni

Evropských spoleèenstvíEvropských spoleèenství

neuvedeno

15.3.15.3. Právní pøedpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob neboPrávní pøedpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo

životního prostøedíživotního prostøedí

Zdravotnické pøedpisyZdravotnické pøedpisy

Zákon è.258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví v platném znìní.

Pøedpisy na ochranu ovzdušíPøedpisy na ochranu ovzduší

neuvedeno

Požární pøedpisyPožární pøedpisy

neuvedeno
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16.16. Další informaceDalší informace

Seznam všech R a S vìt použitých v bodu 2 a 3Seznam všech R a S vìt použitých v bodu 2 a 3

žádné

Další informace dùležité z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví èlovìkaDalší informace dùležité z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví èlovìka

Nejsou známy.

Pokyny pro školeníPokyny pro školení

Nejsou nutné.

Doporuèená omezení použitíDoporuèená omezení použití

Nejsou známa.

Informace o zdrojích údajù použitých pøi sestavování bezpeènostního listuInformace o zdrojích údajù použitých pøi sestavování bezpeènostního listu

Pro tento typ výrobku není ze zákona nutné vystavovat a pøedávat bezpeèností list -

tento bezpeènostní list je vydán pouze na výslovné pøání zákazníka.

ProhlášeníProhlášení

Bezpeènostní list obsahuje údaje pro zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci

a ochrany životního prostøedí. Uvedené údaje odpovídají souèasnému stavu vìdomostí a

zkušeností a jsou v souladu s platnými právními pøedpisy. Nemohou být považovány za

záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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