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Název přípravku:     FORPLUS – sklenársky tmel 

 

1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI 

1.1. Identifikácia prípravku: Sklenářský tmel 

1.2. Použitie prípravku: Tmel sa používa k drobným opravám štukovaných podkladov, k vyspravenie 

vlásočnicových prasklín v murive, k opravám odpadnutých rohov a pod .. 

1.3. Identifikácia spoločnosti: 

Výrobca: KM PLUS spol. s r.o. 

Adresa: Tyršova 86, 538 51 Chrast 

Tel: / Fax: +420 469 315 984 

e-mail: kmplus@kmplus.cz http: www.kmplus.cz 

1.4. Telefónne číslo pre mimoriadne situácie: 

Toxikologické informačné stredisko, Limbová 1, 120 00 Praha 2 Tel: +420 224 919 2 93 alebo +420 224 915 

402 - k dispozícii nepretržite. 

 

2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK: 

2.1. Klasifikácia prípravku: prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. 

2.2. Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní prípravku: nie sú známe. 

2.3. Možné nesprávne použitie prípravku: použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie a údajmi v tomto 

bezpečnostnom liste. 

 

3. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH: 

3.1. Zloženie: Zmes pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii makromolekulárnych látok s prísadou špeciálnych 

aditív, fungicídnych látok a syntetickej živice. 

Pozn. Obsah látok je rovnaký u všetkých vyrábaných odtieňov 

 

3.2. Údaje o nebezpečných zložkách: 

 

Název nebezpečné  

látky 

Obsah    

v % 

Reg. 

Číslo 

Číslo ES Číslo CAS Symboly a P - 

věty  Úplné znění 

R – vět je 

uvedeno v b.16 

Koncentrační limity 

neobsahuje                                       

 

 

 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI: 

4.1. Všeobecne: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností a pri náhodnom požití a 

zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. 

4.2. Pri nadýchaní: premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť mu kľud, zabrániť podchladeniu. 

4.3. Pri zasiahnutí kože: odložiť kontaminovaný odev a pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom. 

4.4. Pri požití: nevyvolávať zvracanie, vypláchnuť ústa a vypiť asi pol litra vody. 

4.5. Pri zasiahnutí očí: vyplachovať široko otvorené 10 až 15 minút čistou vodou. 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA: 

5.1. Vhodné hasiace prostriedky: prášok, CO2, pena (ľahká, stredná, ťažká). 

5.2. Nevhodné hasiace prostriedky: neuvádza sa. 

5.3. Zvláštne nebezpečenstvo: neuvádza sa. 

5.4. Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: neuvádza sa. 

5.5. Ďalšie údaje: neuvádza sa. 

 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: 

6.1. Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb: zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodný ochranný 

odev a rukavice, podľa potreby aj ochranné okuliare a tvárový štít a vhodné vybavenie na ochranu dýchadieľ. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia: zamedziť úniku do odpadových vôd, kanalizácie a 

půdy.V prípade úniku zabezpečiť kvapalinu nasiaknutím do savého materiálu napr .: pilín, piesku, vapex pod .. 

6.3.Doporučené metódy zneškodnenia a čistenia: mechanicky zobrať, zvyšok nechať vsiaknuť do vhodného 

sorbentu (Vapex, piesok, hlina, piliny) a uložiť v kontajneri na likvidáciu. 
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7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE: 

7.1. Pokyny pre manipuláciu: Zabrániť vdychovaniu výparov, zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať 

vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. 

7.2. Pokyny pre skladovanie: 

Skladovať v uzavretých obaloch, vo vetraných priestoroch v rozmedzí teplôt 5 až 25 ° C podľa STN 65 0201. 

Sklad musí byť vybavený lekárničkou a zdrojom pitnej vody. CHRÁNTE per MRAZNIČKE !! 

 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA: 

8.1. Expozičný limity: 

Výrobok obsahuje tieto látky, pre ktoré sú stanovené nasledujúce prípustné expozičné limity (PEL) a najvyššie 

prípustné koncentrácie (NPK-P) chemických látok v pracovnom ovzduší. 

 

název       obsah v %         číslo CAS                            PEL         NPK-P        faktor přepočtu           pozn.    

                          3 

                                                                                                      mg/m
                

na ppm    

                                                                                               (při 25°C,100 kPa)
             

  
                                                                                                                                                  

neobsahuje 
                                                                                                                                                  

 

8.2. Doporučené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície: viď odsek 7.1. 

8.2.1. Obmedzovanie expozície pracovníkov: 

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia: Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a 

po práci umyť ruky teplou vodou a mydlom, ošetriť reparačným krémom. 

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánov: nie je za bežných podmienok nutná. 

8.2.1.2. Ochrana rúk: vhodné ochranné gumové rukavice. 

8.2.1.3. Ochrana očí: ochranné okuliare alebo tvárový štít. 

8.2.1.4. Ochrana tela: pracovný odev. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 

9.1. Všeobecné informácie: 

Vzhľad a skupenstvo (pri 20 ° C): pasta. 

Farba: biela. 

Zápach: po disperziu. 

9.2. Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia: 

Bod vzplanutia (° C): nie je horľavou látkou. 

Trieda nebezpečnosti: .neuvádí sa. 

Teplota vznietenia (° C): neuvádza sa. 

Teplotná trieda: neuvádza sa. 

Medze výbušnosti: horná medza (% obj.): Neuvádza sa. 

                               dolná medza (% obj.): neuvádza sa. 

Hodnota pH (pri ° 20 ° C, g / l): nestanovuje sa. 

Rozpustnosť (pri 20 ° C) vo vode (g / l): nestanovuje sa. 

Viskozita (pri ° C) g / cm3: neuvádza sa. 

Oxidačné vlastnosti: nemá. 

 

10. STABILITA A REAKTIVITA: 

10.1. Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť: nesmie zmrznúť. 

10.2. Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť: nie sú známe. 

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: pri správnom použití podľa návodu nedochádza k žiadnym nežiaducim 

reakciám. 
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11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE: 

11.1. Nepriaznivé účinky spôsobené expozíciou lieku: - 

11.1.1.Akutní toxicita nebezpečné látky obsiahnuté v prípravku: Nie je stanovená. 

Akútna toxicita nebezpečné látky obsiahnuté v prípravku 

Název látky  CAS LD50 oral. 

Krysa 

LC50 inhal. 

krysa 

LD50 derm. 

králík 
neobsahuje     

11.1.2. Senzibilizácia: Nie stanovená. 

11.1.3. Karcinogenita: prípravok neobsahuje látky klasifikované ako karcinogény. 11.1.4. Mutagenita: prípravok 

neobsahuje látky, klasifikované ako mutagény. 

11.1.5. Toxicita pre reprodukciu: nie je známa. 

11.1.6. Skúsenosti u človeka: u veľmi citlivých osôb je nebezpečenstvo senzibilizácie pri dlhodobom styku s 

pokožkou. 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE: 

12.1. Ekotoxicita: prípravok nebol na ekotoxicitu testovaný. 

12.2. Mobilita: pre prípravok nie sú údaje k dispozícii. 

12.3. Perzistencia a rozložiteľnosť: pre prípravok nie sú údaje k dispozícii. 

12.4. Bioakumulačný potenciál (BCF): pre prípravok nie sú údaje k dispozícii. 

12.5. Iné nepriaznivé účinky: neuvádza sa. 

 

13. ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV: 

Zvyšky výrobku, znečistené materiály a prázdne nevratné znečistené obaly musia pôvodca odpadu zlikvidovať v 

súlade so zákonom č. 185/2001 Z. z., O odpadoch ao zmene niektorých ďalších zákonov a zákonom č. 477/2001 

Zb. O obaloch a o zmene niektorých zákonov. 

 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Pozemná preprava ADR / RID: 

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre dopravu. 

Letecká preprava ICAO / IATA: - 

Preprava po mori IMDG: - 

 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1. Informácie týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktoré musia byť podľa 

zákona uvedené na obale prípravku: prípravok nie je nebezpečnou látkou. 

Označenie výstražným symbolom: bez symbolu. 

R vety: - 

S vety: - 

15.2. Právne predpisy, použiteľné pre tento prípravok: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej chemickej agentúry a vykonávacie a súvisiace predpisy. ▪ 

Zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch ao zmene niektorých ďalších zákonov, Vyhláška č. 381/2001 Zb. Katalóg 

odpadov. ▪ Vyhláška č.383 // 2001 Zb., O podrobnostiach nakladania s odpadmi ▪ Zákon č. 258/2000 Zb. o 

verejnom zdraví ▪ Nariadenie vlády č. 178/2001 Zb., ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia 

zamestnancov pri práci ▪ Vyhláška č. 432/2003 Zb., ktorou sa ustanovujú podmienky pre zaraďovanie prác do 

kategórií, limitné hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov a náležitosti hlásenia prác s azbestom 

a biologickými činiteľmi. ▪ Zákon č. 86/2002 Zb., O ochrane ovzdušia ▪ Vyhláška č. 355/2002 Zb., Ktorou sa 

ustanovujú emisné limity a ďalšie podmienky prevádzkovania ostatných stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia emitujúcich prchavé organické látky z procesov aplikujúcich organické rozpúšťadlá zo skladovania a 

distribúcie benzínu, v znení Vyhlášky 509/2005 Zb. ▪ Vyhláška č. 356/2001 Zb., Ktorou sa ustanovuje zoznam 

znečisťujúcich látok, všeobecné emisné limity, spôsob odovzdávania správ a informácií, zisťovanie množstva 

vypúšťaných znečisťujúcich látok, tmavosti dymu, prípustné miery obťažovania zápachom a intenzity pachov, 

podmienky autorizácie osôb, požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia a 

podmienky ich uplatňovania ▪ Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch v znení neskorších predpisov. ▪ Vyhláška č. 

115/2002 Zb. o podrobnostiach nakladania s obalmi. ▪ Zákon č 59/2006 Zb. o prevencii závažných havárií. ▪ 

Oznámenie č.33 / 2005 Zb. (ADR), oznámenie č. 34/2005 Zb. (RID). 
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16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

16.1 Zdroje najdôležitejších údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov: 

Bezpečnostné listy dodávateľov surovín, Databáza ECB ESIS: EINECS / ELINCS (Európska chemická 

kancelária - Európsky informačný systém o chemických látkach) ChemDat Merck, Fluka, Požiarno a 

bezpečnostno-technické charakteristické hodnoty nebezpečných látok. 

 

16.2 Pokyny pre školenie: 

Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, manipulujúci s týmto chemickým prípravkom sa musí 

oboznámiť s údajmi uvedenými v tomto bezpečnostnom liste a byť preškolená z bezpečnostných pravidiel. 

 

16.3 Upozornenie: Bezpečnostný list bol vypracovaný na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 Klasifikácia bola vykonaná konvenčnou výpočtovou metódou. Obsahuje údaje potrebné pre 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú 

súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované 

za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu. 

 

16.4 Kontaktné miesto pre poskytovanie technických informácií: 

Tel: / fax: +420 469 315 984, e-mail: kmplus@kmplus.cz Http: www.kmplus.cz 


