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1 Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku

Identifikátor výrobku

Obchodní ozna čení: 045266E Fittingslötfett Dose 35ml
1000000242 Weichlötflussmittel Dose 120 ml

Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / p řípravku Tavidlo pro pájení

Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu
Identifikace výrobce/dovozce:
ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Strasse 47
65779 Kelkheim/Germany
Tel. +49 (0) 61 95/ 99 81 – 0
Fax +49 (0) 61 95/ 99 81 – 7910
Email: info-diy@rothenberger.com

Obor poskytující informace: ROTHENBERGER Industrial GmbH
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Poisons Control Centre Prague +42 2 249 192 93

2 Identifikace nebezpe čnosti

Klasifikace látky nebo sm ěsi
Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008

GHS05 korozivita

Skin Corr. 1B H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

GHS09 životní prostředí

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS07

STOT SE 3 H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo
závratě.

Klasifikace podle sm ěrnice Rady 67/548/EHS nebo sm ěrnice 1999/45/ES

Xi; Dráždivý

R36/37/38:   Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

N; Nebezpečný pro životní prostředí

R51/53:   Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.

(pokračování na straně 2)
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Nejzávažn ější nep říznivé ú činky na zdraví člov ěka a životní prost ředí při používání látky/p řípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského
společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.

Prvky ozna čení
Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy ozna čující nebezpe čí

GHS05 GHS07 GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
chlorid zinečnatý
Údaje o nebezpe čnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

předpisy.
Další nebezpe čnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

3 Složení/informace o složkách

Chemická charakteristika: Sm ěsi
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

                                                                                                                                                                            Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky:
CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0

chlorid zinečnatý
 C R34;  Xn R22;  N R50/53
 Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
 Acute Tox. 4, H302

5-<10%

(pokračování na straně 3)
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R-věta:    36/37/38-51/53
S-věta:    1/2-23-29/56-46

4 Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Postižené dopravit na čerstvý vzduch.
Postižené nenechat bez dozoru.
Ihned přivolat lékaře.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s k ůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení o čí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
Při požití: Ihned vyhledat lékaře.

Upozorn ění pro léka ře:
Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5 Opatření pro hašení požáru

Hasiva
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními
paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.
Pokyny pro hasi če
Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če: Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

6 Opatření v p řípadě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
Starat se o dostatečné větrání.
Opatření na ochranu životního prost ředí:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění: Zajistit dostatečné větrání.
Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

(pokračování na straně 4)
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7 Zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:
Opatření pro bezpe čné zacházení
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Používat jen v dobře větraných prostorách.
Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Skladovat na chladném místě.
Přechovávat jen v původní nádobě.
Upozorn ění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě.
Specifické kone čné / specifická kone čná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky

Technická opat ření: Žádné další údaje,viz bod 7.

Kontrolní parametry
                                                                                                                                                                            Kontrolní parametry:
7646-85-7 chlorid zine čnatý
NPK Krátkodobá hodnota: 2 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m3

I 

Omezování expozice
Osobní ochranné prost ředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Nevdechovat prach/kouř/mlhu.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Během práce nejíst a nepít.
Ochrana dýchacích orgán ů: Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Doba pr ůniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana o čí: Uzavřené ochranné brýle

(pokračování na straně 5)
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vla stnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:

Skupenství: Pastovité
Barva: Bělavá

Zápach (v ůně): Charakteristický
Prahová hodnota zápachu: Není určeno.

Hodnota pH: Není určeno.

Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 50 °C
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100 °C

Bod vzplanutí: Nedá se použít.

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Není určeno.

Zápalná teplota:

Teplota rozkladu: Není určeno.

Samozápalnost: Není určeno.

Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

Meze výbušnosti:
Dolní mez: Není určeno.
Horní mez: Není určeno.

Tenze par: Není určeno.

Hustota p ři 20 °C: 0,9 g/cm3

Relativní hustota Není určeno.
Hustota par Není určeno.
Rychlost odpa řování Nedá se použít.

Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vod ě: Nerozpustná.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není určeno.

Viskozita:
Dynamicky: Není určeno.
Kinematicky: Není určeno.

Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.
(pokračování na straně 6)
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10 Stálost a reaktivita

Reaktivita
Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
Možnost nebezpe čných reakcí Vyvíjí se jedovaté plyny,páry.
Podmínky, kterým je t řeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Neslu čitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Nebezpečné produkty rozkladu:
Dráždivé plyny/páry
Jedovatý kovooxidový kouř

11 Toxikologické informace

Informace o toxikologických ú čincích
Akutní toxicita:
                                                                                                                                                                            Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
7646-85-7 chlorid zine čnatý
Orálně LD50 350 mg/kg (rat)
Primární dráždivé ú činky:
na kůži: Silné leptavé účinky na kůži a sliznice.
na zrak: Silné leptavé účinky
Senzibilizace:
Při delší expozici možný senzibilizující účinek způsobený vdechováním.
Při delší expozici možný senzibilizující účinek způsobený stykem s pokožkou.

12 Ekologické informace

Toxicita
Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Chování v ekologickém prost ředí:
Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozorn ění:
Třída ohrožení vody 3 (Samozařazení):silně ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo do kanalizace,ani v malých množstvích.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí nepatrného množství do zeminy.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 7)
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13 Pokyny pro odstra ňování

Metody nakládání s odpady
Doporu čení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Kontaminované obaly:
Doporu čení: Odstranění podle příslušných předpisů.
Doporu čený čistící prost ředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

14 Informace pro p řepravu

Číslo OSN
ADR, IMDG, IATA UN3082
Náležitý název OSN pro zásilku
ADR 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,

KAPALNÁ, J.N. (CHLORID ZINEČNATÝ)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (ZINC CHLORIDE), MARINE
POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (ZINC CHLORIDE)

Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

ADR

třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty
Etiketa 9 

IMDG, IATA

Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
Label 9 
Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA III
Nebezpečnost pro životní prost ředí: Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: chlorid

zinečnatý
Látka zne čišťující mo ře: Symbol (ryba a strom)
Zvláštní ozna čení (ADR): Symbol (ryba a strom)
Zvláštní ozna čení (IATA): Symbol (ryba a strom)
Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele Varování: Různé nebezpečné látky a předměty
EMS-skupina: F-A,S-F

(pokračování na straně 8)



strana 8/8

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 25.03.2014 Revize: 25.03.2014

Obchodní ozna čení: 045266E Fittingslötfett Dose 35ml
1000000242 Weichlötflussmittel Dose 120 ml

(pokračování  strany 7)

38.0.32

Hromadná p řeprava podle p řílohy II
MARPOL73/78 a p ředpisu IBC Nedá se použít.
UN "Model Regulation": UN3082, LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,

KAPALNÁ, J.N. (CHLORID ZINEČNATÝ), 9, III

15 Informace o p ředpisech

Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy týkající se
látky nebo sm ěsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní v ěty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

R22 Zdraví škodlivý při požití.
R34 Způsobuje poleptání.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

prostředí.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2


