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1 Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku

· Údaje k produktu

· Obchodní oznaení: Lobadur WS 2K Supra tvrdidlo

· íslo výrobku: 11464000001b252
· Použití látky / pípravku

Nanášení ochranných vrstev na devo
Vícesložkový povlakový (nanášecí) materiál

· Identifikace výrobce/dovozce:
Vyrobce:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strasse 56 - 62
D - 71254 Ditzingen, Nemecko
Tel.: +490 7156 357-220

1. distributor v CR:
LIKOR, s.r.o.
Mirove namesti 1585
263 01 Dobris
IC: 27061850
Tel.: +420 318 533 011, Fax: +420 318 533 019

· Obor poskytující informace: Ing. Miroslav kubicek, kubicek@likor.cz
· Nouzové telefonní íslo:

v CR: +420 224 919 293, 224 915 402
(Toxikologicke informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2)

2 Identifikace rizik

· Oznaení nebezpeí:

Xi Dráždivý

· Nejzávažnjší nepíznivé úinky na zdraví lovka a životní prostedí pi používání látky/pípravku
Výrobek podléhá povinnému oznaování na základ výpotové metody "Všeobecné smrnice Evropského
spoleenství pro zaazování pípravk" v posledním platném znní.
R 43 Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží.
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

· Klasifikaní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním smrnicím ES, je však doplnna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

3 Složení nebo informace o složkách

· Chemická charakteristika
· Popis: Sms obsahuje následné látky bez nebezpených pímsí.

· Výrobek obsahuje tyto nebezpené látky:
28182-81-2 Aliphatic polyisocyanate Xi; R 43 50-100%

112-07-2 butylglykolacetát Xn; R 20/21 5-10%

822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanát T, Xi; R 23-36/37/38-42/43 <0,5%

· Dodatená upozornní: Znní uvedených údaj o nebezpenosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc

· Pi nadýchání:
Bohatý pívod erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékae.

(pokraování na stran 2)
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Pi bezvdomí uložit a pepravit ve stabilní poloze na boku.
· Pi styku s kží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobe opláchnout.
· Pi zasažení oí: Otevené oi nkolik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
· Pi požití: Pi petrvávajících potížích konzultovat s lékaem.

5 Opatení pro zdolávání požáru

· Vhodná hasiva:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Vtší ohn zdolat vodními paprsky nebo pnou odolnou alkohol.

· Zvláštní ochranné prostedky pro hasie: Nejsou nutná žádná zvláštní opatení.

6 Opatení v pipad náhodného úniku

· Bezpenostní opatení pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpenostní opatení pro ochranu životního prostedí:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Pi vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat píslušné orgány.
Zedit velkým množstvím vody.

· Doporuené metody istní a zneškodnní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Zajistit dostatené vtrání.

7 Zacházení a skladování

· Pokyny pro zacházení:
· Upozornní k bezpenému zacházení:

Nádrž udržovat nepropustn uzavenou.
Zabezpeit dobré vtrání a odsávání na pracovišti.
Zamezit vytváení aerosol.

· Upozornní k ochran ped ohnm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatení.

· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozornní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostedky

· Technická opatení: Žádné další údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry:

112-07-2 butylglykolacetát (5-10%)

NPK Krátkodobá hodnota: 300 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 130 mg/m3

D 

822-06-0 hexan-1,6-diyl-diisokyanát (<0,5%)

NPK Krátkodobá hodnota: 0,7 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 0,035 mg/m3

S 

· Další upozornní: Jako podklad sloužily pi zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostedky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatení:

Zašpinné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Ped pestávkami a po práci umýt ruce.

(pokraování na stran 3)
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Plyny/páry/aerosoly nevdechovat.
· Ochrana dýchacích orgán: Není nutné.
· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporuit materiál rukavic pro produkt / pípravek / chemickou
sms.
Výbr materiálu rukavic provete podle asu prniku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Správný výbr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sms více látek, nelze materiál rukavic pedem vypoítat a je nutno udlat ped použitím
zkoušku.

· Doba prniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat pesné asy prniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana oí: Pi plnní se doporuují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Všeobecné údaje

Skupenství: Kapalná
Barva: Podle oznaení produktu
Zápach (vn): Charakteristický

· Zmna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není ureno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 175°C

· Bod vzplanutí: 65°C

· Zápalná teplota: 375°C

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpeí exploze: U produktu nehrozí nebezpeí exploze.

· Tenze par pi 20°C: 0,7 hPa

· Hustota pi 20°C: 1,095 g/cm3

· Rozpustnost ve / smsitelnost s
vod: Úpln mísitelná.

· Viskozita:
Kinematicky pi 20°C: 35 s (DIN 53211/4)

10 Stálost a reaktivita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu pi doporueném zpsobu použití.

· Nebezpené reakce: Žádné nebezpené rekce nejsou známy.
· Nebezpené produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpené produkty pi rozkladu.

11 Toxikologické informace

· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé úinky:
· na kži: Žádné dráždivé úinky
· na zrak: Žádné dráždivé úinky
· Senzibilizace: Stykem s pokožkou je možné pecitlivlost.

(pokraování na stran 4)
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· Doplující toxikologická upozornní:
Produkt poukazuje, na základ výpot všeobecných zaaovacích smrnic ES pro pípravky v posledním
platném znní následující nebezpeí:
dráždivý

· Senzibilizace Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží.

12 Ekologické informace

· Všeobecná upozornní:
Tída ohrožení vody 2 (Samozaazení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už pi proniknutí malého množství do zeminy.

13 Pokyny k likvidaci

· Produkt:
· Doporuení:

Nesmí se odstraovat spolen s odpady z domácnosti. Nepipustit únik do kanalizace.
Po pedošetení se musí, za dodržení pedpis o zvláštních odpadech, dopravit do pipuštného skladu
zvláštních odpad nebo do pipuštné spalovny zvláštních odpad.

· Evropský katalog odpad
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTROVÝCH HMOT

(BAREV, LAK A SMALT), LEPIDEL, TSNICÍCH MATERIÁL A TISKASKÝCH BAREV

08 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraování barev a lak
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky

· Kontaminované obaly:
· Doporuení: Odstranní podle píslušných pedpis.
· Doporuený istící prostedek: Voda, pípadn s písadami istících prostedk.

14 Informace pro pepravu

· Pozemní peprava ADR/RID (hranice pekraující):
· ADR/RID-GGVS/E tída: - 

· Námoní peprava IMDG:
· IMDG-tída: - 
· Látka zneišující moe: Ne

· Letecká peprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-tída: - 

15 Informace o pedpisech

· Oznaení podle právních smrnic EHS:
Produkt je zaazen a oznaen podle smrnic ES/naízení o nebezpených látkách.

· Poznávací písmeno a oznaení nebezpenosti produktu:
Xi Dráždivý

· Nebezpené komponenty k etiketování:
Aliphatic polyisocyanate

· R-vty:
43 Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží.

(pokraování na stran 5)
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· S-vty:
23 Nevdechovat aerosol
24 Zamezte styku s kží.
29 Nevylévejte do kanalizace.
37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnny jako nebezpený odpad.

· Zvláštní oznaení uritých pípravk:
. 
Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

· Národní pedpisy: Produkt se musí oznaovat podle pedpisu o nebezpených látkách podle posledního znní.

· Technický návod pro vzduch:

Tída podíl v %

I <0,5
NK 10-25

· Stupe ohrožení vody: VOT 2(Samozaazení): ohrožující vodní zdroje.

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

· Relevantní vty R
20/21 Zdraví škodlivý pi vdechování a pi styku s kží.
23 Toxický pi vdechování.
36/37/38 Dráždí oi, dýchací orgány a kži.
42/43 Mže vyvolat senzibilizaci pi vdechování a pi styku s kží.
43 Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží.

· Poradce: Poradce v CR: Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
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1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

· Údaje k produktu

· Obchodní označení: Lobadur WS 2K Supra polomat hmota

· Číslo výrobku: 11464000001
· Použití látky / přípravku

Nanášení ochranných vrstev na dřevo
Vícesložkový povlakový (nanášecí) materiál

· Identifikace výrobce/dovozce:
Vyrobce:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strasse 56 - 62
D - 71254 Ditzingen, Nemecko
Tel.: +490 7156 357-220

1. distributor v CR:
LIKOR, s.r.o.
Mirove namesti 1585
263 01 Dobris
IC: 27061850
Tel.: +420 318 533 011, Fax: +420 318 533 019

· Obor poskytující informace: Ing. Miroslav kubicek, kubicek@likor.cz
· Nouzové telefonní číslo:

v CR: +420 224 919 293, 224 915 402
(Toxikologicke informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2)

2 Identifikace rizik

· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku

Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského
společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.

· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

3 Složení nebo informace o složkách

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

· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon Xi; R 36/38 5-10%

· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc

· Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání:  Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.
· Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
· Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

5 Opatření pro zdolávání požáru

· Vhodná hasiva:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkohol.

(pokračování na straně 2)
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· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

6 Opatření v připadě náhodného úniku

· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Není nutné.
· Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Zředit velkým množstvím vody.

· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

· Další údaje: Neuvolní se žádné nebezpečné látky.

7 Zacházení a skladování

· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.

· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční
hodnoty.

· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
· Ochrana dýchacích orgánů: Není nutné.
· Ochrana rukou:

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou
směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím
zkoušku.

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana očí: Při plnění se doporučují brýle

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Všeobecné údaje

Skupenství: Kapalná
Barva: Podle označení produktu

(pokračování na straně 3)
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Zápach (vůně): Charakteristický

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Zápalná teplota: 245°C

· Samozápalnost: Produkt není samozápalný.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Hustota při 20°C: 1,053 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Úplně mísitelná.

· Viskozita:
Kinematicky při 20°C: 18 s (DIN 53211/4 ngen

29 Nicht)

10 Stálost a reaktivita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

11 Toxikologické informace

· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky
· Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozornění:

Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v
posledním platném znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám
předložených informací, žádné škody na zdraví.

12 Ekologické informace

· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci

· Produkt:
· Doporučení:

Po předošetření se musí, za dodržení předpisů o zvláštních odpadech, dopravit do připuštěného skladu
zvláštních odpadů nebo do připuštěné spalovny zvláštních odpadů.

(pokračování na straně 4)
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· Evropský katalog odpadů
08 00 00 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT

(BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01 00 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
· Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

14 Informace pro přepravu

· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: - 

· Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída: - 
· Látka znečišťující moře: Ne

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída: - 

15 Informace o předpisech

· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Produkt není nutno označovat na základě výpočtů "všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky", dle
posledního platného znění.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

· S-věty:
29 Nevylévejte do kanalizace.

· Národní předpisy: Produkt se musí označovat podle předpisu o nebezpečných látkách podle posledního znění.

· Technický návod pro vzduch:

Třída podíl v %

NK 5-10

· Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.

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

· Relevantní věty R
36/38 Dráždí oči a kůži.

· Poradce: Poradce v CR: Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
 CZ


