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ldentifikace přípravku a dovozce
í obchodni název

DřÍDravkU:

Použ ti:

í'2 ldentifikacé dovoŽcé:
Jméno nebo obchodní iméno:
Místo Dodnikání nébo sídlo:
ldentifikační číslo:
Telefon:
e-mail:

Leoidlo Beeline (víceúčelové)
Doporučeno k lepenivŠech druhů papkových tapet Včetně Vinylových a omyvatelných
tapet s papírovou Vrstvou na zadnl straně (ba enive foliových pyt|ich)

Vavexl9C0sro

V Lukach 330.261
26776251
318 620 576

0l PRIBRAI/

Éie7ce6ýaýex Ď6 cz

Fax.

Nouzové teléfonní číslo:
ldéntifikačníčíslododavatéle:

.lménÓ nébo rbchÓ.lni ménÓ'
[/lísto oodnikání nebo sídlo:

Toxikologické nformačn Í středisko, Na bojišti 1 , 'l 28 08 Prah a 2' Ie|eÍan nepieÍlžiÍé224
91 9293,224 91 54 02, nebo (pouze ve dne 224 91 4515)
HAAI S BFFI INF IIMITED
loata Wh te LUnd Eslate' lúoracanbe' Lancashire GB
+ 44tO\ 1524 F,3)33
+ 44(O\ 1524 65792

2. lnformace o sloŽení oříoravku

chemická charakteristika (popis): směs upravených zmazovatélých bramborových škrobŮ; přípravek neobsahuje látky
<lasifikované ja ko nebezpečné podle nařízeníV|ády č 2511999 sb' Ve zněnÍpozdějšich předpsů V koncentracich nad iÍnitnímnoŽslvÍ
crojeiich zohledňování(s 3 odst' 3 zák č. 15711998sb.Vezněnípozd'piedpsů)'VmenšímmnoŽslvíobsahu]eslabéloxlcký
(onzerVační prostředek Í\'erbgal Kl/203 (Hoochat)

VÝrobék obsahuié futo nebéŽoéčnélátkv:

chemický název:

císlo cAs:
čístoes

(ETNECS):

Obsah v

%:

Klasifikace látky:
Výstražný symbol

Nebezpečnosli; R

s

Věty

3. Údaie o nebezoečnosti látkv nebo oříoravku

NejzávaŽnější nepříznivé účinkyna zdraví člověka při používánípřípravkuI přípravek není klas]íkován jako nebezpečný'
zarnezte tvorbě a Vdechování prachu; rozvířený oíganický prach ínůžebýt pii urč]tých koncentracích explozivní
Nejzávažnější nepříznivé účinkyna životníprostředí při používánípřípřavku: přípravek není hodnocen jako nebezpečný pío
ŽvolnÍ píostředí
l\'ožnénesorávné ooužití oříoÍavku:

4. Pokvnv Dro ořvní Domoc:
4'í všeobecné pokynyI

Projeví-li se zdravotní potíže nebo V přípravě pochybnosti uvědoÍnte lékaře Př
bezvědomí uloŽte postženéhodo slabi]izované po ohy a nepodáVejte n c Ústy.

4.2 Při nadýchání:

V případé Vdechnutí rozviřeného prachu jděte na čerslvý vzdL]ch a za]istěte klid. osoby
s dýchacími píobléínvči alerqici by měli vyhledat lékaře
Přípravek nenidráždivý' Pro]eví_li se u osob s koŽníalerg í nebo dermattidou obtiŽe'

4.3 Přistyku s kůŽiI

vyhledejte |ékaře
4.4 Při zasažení očí:

4.5 Při DožitÍ:

4'6 Dalšíúdaie (ookvnv oro lékaře):

5.

opatření pro hasební zásah:

5'1 Vhodná hasícímédiá:
5'2 Nevhodná hasícímédia:
5'3 zvláštní nebezpečí

PřÍpravek múŽe mít ehce dráždivé účinkyVymýVat oči s rozevřenými Vičky důkladně
proudem č sté Vody po dobu 10 _ 15 minul. Př pietrvávajícím podláŽděnívyhledeite
ékařskou pomoc
Vvpláchnout ústa vodou a dát Vypít většíÍnnoŽství VodY Whledat lékaře'
Pied]ožit tenlo bezoečnostnílrst.
ořÍoravek není hořlavÝ d]e klasiíkace podle zákona 15711997 sb..

obwké hasici orostředkv ico,. hasícíorášek Vodnítříšť'oěná)

Přímý VodnÍ pÍoud
PouŽíveite ochranný dýchací přístro], nebot pii poŽáru mohou Vznjkat toxické produkty
rozkjad!. naDř' oxid uhelnatÝ nebo uhlč1Ý
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6. opatření v případě nahodilého úniku @ři nehodě, havárii)
6'í Bezpečnostni opatření pro ochíanu osob: Zamezte tvorbě a VdechoVání prachu'

Při určitých koncentraclch se Vzduchem

h'ozl nebezpeči \^/bucl.u'
6.2 Bezpečnostní opatřéní pro ochranu životníhopřostředí: Prípravek není hodnocen jako nebezpečný pro Živoiní prostredí'
Nicméně zamezte ieho zbytečnému úniku _ rozpráŠenÍ'
6.3 Doporučenémetody čistěnía zneškodnění: suchý přÍpravek lze zamési a mechanicky uložit do Vhodných obalú' za mokra je
moŽno přípravek po svolení místními úřadY spláchnout VělŠímmnoŽstvím vodv (viz rovněŽ bod 13)'

7. Pokvnv pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení: ZvláštnÍ opatřenI nejsou nutná' Dodržujte obvyklá pravidla pracovnÍ hygieny' Zameáe Víření prachu a
jeho Vdechování.
7.2

7.3

skladÓvání: skledllite ná chlá.]ném 2 sllchém místě ned nodlahoU
skladování spolu s iinými látkami: -

8' Kontrola expozice a ochrana osob
8'1 Technická opatření:

Límitv expozice a osobní ochranné pracovní prostředkv)
Prípravek neobsahuje látky s vymezenými limity PEL, NPK-P' Dodžujte obvyklé předpisy
pro

prácis chemickýrni látkami a přípravky'

8.2 Konfu'olní parametry:
8.3

osobní ochranné orostředkv:
ochíana dýchacích cest
ochrana oči
Ochrana rukou
ochrene kůže

Látka

PĚL

a normálních okolností není nutná.

Není nUtná eVšák lidé troÍcÍ dermatitidami bv si mělivhodně chránit rUce
omvite VlaŽnou Vodou a mýdiem'

Další ookvnv:

Barva:

Šedobílá

Hodnota pH (při20'c):
Teolota lřozmezí fer'lÓt) tání Í'c}:
reolota {rozmezí teDlot) verU l'c}:
Bod vzolanuti {'C):
Hořlavost:
samÓ7ánáln.'št l"c}'.r""'.í"
Meze v!ýbušnosti: dolní mez (% obi')

Meze v'ibušnosti: hornÍ mez (% obi')
oxidační vlastnosti:
Ienze Óař ířlři 20 'c) íhPe)'
Viskozita íoři20 "c) imPasj:
Hl'<lótá íňři 2n oct anl.m3\'
Rozpustnost (při 20'c) ve vodě:

mÍsitelný

Podmínky, za nichžjépřípravek

Při běŽném pouŽíváníje přípravek stabilni'

Podmínky, kienich je nutno se

Nejsou 1.]Váděny

Látky a materiály, s nimiž přípťavek
nésmí ořiiíÍdo sfukU:

Nejsou znárny'

í0' Stabilita

a reaktivita:

stabilní:

jednotka

poznámka

Za normálních okolností není nutná. Alergici a lidé s dýchacími problémy by měli pouŽít
Vhodnou ochranu dýchacích orgánŮ (respirátor s filtrem proti prachu)

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
skUoéňství íDři 20 'c)'
íUhé:vločkovité
zápach ívúně):

NPK.P

l{REAcH)

I

|3íl1T"yť'"'
'l

jj;lJ,ÍT"u",'"",",""o,",""o l

í' Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
- primární dráŽdění: nedráždí
- kůže:nedráŽdí; k podráŽděnímúŽe dojít u citli\^ých osob (např' u alergjkŮ)
_ oči: mŮže mít slabě dráždivé
Účinky

senzibilizace: Óení známa
Dalšíupozorněníi v nepakném mnoŽství obsahuje konzervačnílátku
Při spráVném nakládáni s přípravkem nemá podle dostupných informacÍŽádné nebezpečnéúčinkyplo zdraví'

í 2.

Ekologické informace:

údaje o přípravku nejsou k dispozici, dle zkuŠenoslís obdobnýmÍ přípravky se nepředpokládají

nebezpečnéÚčinky pro ŽivotnÍ prostředí'

K|asifikace odpadu (vyhláška č.381/2001 sb.

J'ná odpad'ri lepldla neUVedená pod Číslem08 04 09

Kód odpadu

Kategorie odpadu

08 04 10

ostetní

způsoby zneškodňování přípravku / kontaminovaného obalu: Prázdné čistéobaly lze likvidovat jako ostatní odpad. (zákon č'
47712001

sb

o odpadech a jeho prováděcí predpisy)'

způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Prázdné čistéobaly lze recyklovat v souladu s právními předpisy' (Zákon č'
47712001 sb' o obalech a jeho prováděcÍ předpisy)'

í4. lnformace pro přepravu:
Pozemní přeprava:

není nebezpečný pro přeplavu

ADR/RID

Vnit.ozemská vodní přeprava:
ADN/ADNR:

Technický název:

Námořni přeprava:
Letecká přeolava:

Třída

Císlice / Písmeno

Třída

utsltce / Prsmeno
Kategorie:
Císlo UN:

Třída oba]U

í5. lnformace o právních předpisech:

Právní předpisy' které se v obecné rovině vztahují na láiku / přípravék:
zákon 15711998 Sb' ze dne 11' června 1998 o chemických Iátkách a chemických přípravcích a o změně někter,ých dalŠíchzákonú
ve zněni zákona č' 352/1999 sb', související práVní předpisy

Klasifikace přípravku a informace pÍo oznaěení na obalu: není klasifikován jako nebezpečný
't

6.

DalšíinÍormace:

lnforrnace uvedené v tomto bezpečnostnjm Iistu odpovídají našim nejlepším znalostem \^ýrobku v době publikaceJyto |ďormace
slouŽÍ pouze k spráVnějšÍ a bezpečnějŠí
manipulaci' skladování' dop.av+ě a odstranění ýýrobku' Nelze na ně pohlíŽet jako na
záruku nebo objasnění kvality \^ýrobk!' Týo informace se váahují pouze na uislovně udaný mate.iál a nep]atí' je-li pouŽil V
kombinaci s jinými materiály nebo jinými' V lextu tohoto bezpečnostníholistu v'ýslovně neudanými procesy' Při sestavování
bezpečnostniho listu se \,ycházelo z údajŮ \^ýrobce - Hal]s Beeline Technical Health and safety lnformation _ Beeline All Purpose
Wallpaper Adhesive, lssue 001.
Poznámka: přÍpravek obsahuje sjabě loxický konzervačníprostředek N,lergal KlM2o3 (Hoochat)' V prípadě potřeby si Vyžádejie dalŠí
informace

I

l

