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Datum výtisku: 04.02.2014

LOCTITE 277

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku
LOCTITE 277

1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
edpokládané použití:

Anaerobní lepidlo

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (2) 2010 1111
Fax. .: +42 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit  pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm si

Klasifikace (CLP):
Podrážd ní o í kategorie 2
H319   Zp sobuje vážné podrážd ní o í.

Klasifikace (DPD):
Xi - Dráždivý
R36/37 Dráždí o i a dýchací orgány.

2.2 Prvky ozna ení

Prvky ozna ení (CLP):

Výstražným symbolem
nebezpe nosti:
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Signálním slovem: Varování

Standardní v tou o
nebezpe nosti:

H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.

Pokyny pro bezpe né
zacházení:

 Pouze pro spot ebitele: P101 Je-li nutná léka ská pomoc, m jte po ruce obal nebo štítek
výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah d tí. P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky
se likvidují v souladu s požadavky p íslušných místních ú ad .

Pokyny pro bezpe né
zacházení:
Reakce

P337+P313 P etrvává-li podrážd ní o í: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.

Prvky ozna ení (DPD):

Xi - Dráždivý

R-v ty:
R36/37 Dráždí o i a dýchací orgány.

S-v ty:
S23 Nevdechujte páry.
S25 Zamezte styku s o ima.
S26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách.

Dodate né pokyny:
Pouze pro spot ebitele:  S2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
S46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.

2.3. Další nebezpe nost
Žádné p i ur eném použití.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
zajiš ova  šroub  na bázi methakrylátové prysky ice
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Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

Kumenhydroperoxid
80-15-9

201-254-7 >   1- <   2,5 % Organické peroxidy E
H242

Akutní toxicita 3;  inhala ní expozice
H331

Akutní toxicita 4;  kožní
H312

Akutní toxicita 4;  ústní
H302

Toxicita pro specifické cílové orgány -
opakovaná expozice 2

H373
Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 2

H411
Žíravost pro k ži 1B

H314

N,N-dimethyl-o-toluidin
609-72-3

210-199-8 >   0,1- <   0,5 % Akutní toxicita 3;  inhala ní expozice
H331

Akutní toxicita 3;  kožní
H311

Akutní toxicita 3;  ústní
H301

Toxicita pro specifické cílové orgány -
opakovaná expozice 2

H373
Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 3

H412

Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

Kumenhydroperoxid
80-15-9

201-254-7 >   1 - <   2,5 % T - Toxický;  R23
Xn - Zdraví škodlivý;  R21/22, R48/20/22

C - Žíravý;  R34
O - Oxidující;  R7

N - Nebezpe ný pro životní prost edí;  R51/53
N,N-dimethyl-o-toluidin

609-72-3
210-199-8 >   0,1 - <   0,5 % T - Toxický;  R23/24/25

 R33
 R52/53

Kumen
98-82-8

202-704-5 >   0,1 - <   0,5 %  R10
Xn - Zdraví škodlivý;  R65

Xi - Dráždivý;  R37
N - Nebezpe ný pro životní prost edí;  R51/53

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Expozice vdechováním:
Vyve te na erstvý vzduch. P etrvávají-li symptomy, vyhledejte léka skou pomoc

Kontakt s k ží:
Opláchn te tekoucí vodou a mýdlem.
Vyhledejte léka skou pomoc.
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Kontakt s o ima:
Okamžit  vypláchn te o i velkým množstvím tekoucí vody po dobu cca 10 min. P etrvávají-li potíže, vyhledejte léka skou
pomoc.

Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte léka skou pomoc.

4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Pokožka: Vyrážka, ekzém.

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Viz. bod: Popis první pomoci

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:

oxid uhli itý, p na, prášek
Vodní mlha

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Neznámé

5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
V p ípad  požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).
V p ípad  požáru ochlazujte nádoby proudem vody.
Oxidy uhlíku

že se uvol ovat stopové množství toxických a/nebo dráždivých plyn , používejte dýchací p ístroj.

5.3 Pokyny pro hasi e
Používejte dýchací p ístroj a ochranný od v celého t la.

Dodate né pokyny:
V p ípad  požáru ochlazujte nádoby proudem vody.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Zabra te kontaktu s o ima a pokožkou.
Zajist te vhodnou ventilaci.

6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Nesmí vniknout do kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
i rozlití malého množství set ete papírovou ut rkou a vložte do odpadní nádoby.
i rozlití velkého množství absorbujte do inertního materiálu a vložte do t sn  uzavíratelné nádoby.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz. oddíl 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
Zabra te kontaktu s o ima a pokožkou.
Zamezte dlouhodobému nebo opakovanému styku s k ží pro minimalizaci nebezpe í senzitivizace.
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Hygienická opat ení:
Dodržujte zásady pr myslové hygieny.

i práci nejezte, nepijte a neku te.
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí
Zajist te dobré v trání a odv trávání.
Skladujte v originálních obalech p i 8-21 °C (46,4-69,8°F) a zbytky materiálu nevracejte zp t do obalu, protože m že dojít ke
kontaminaci a snížení doby životnosti produktu.

7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití
Anaerobní lepidlo

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky

8.1 Kontrolní parametry

Pracovní expozi ní limity

Platí pro
CZ

Obsažená látka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznámky
Kumen
98-82-8

100 ípustný expozi ní limit
(PEL):

PEL

Kumen
98-82-8

250 Nejvyšší p ípustné
koncentrace:

NPK-P

Kumen
98-82-8

inky p i styku s k ží: P i expozici se významn
uplat uje pronikání látky k ží.

KUMEN
98-82-8

50 250 Krátkodobý expozi ní
limit (STEL):

Indikativní ECTLV

KUMEN
98-82-8

20 100 ípustný expozi ní limit
(PEL):

Indikativní ECTLV

Biologický index expozice:
žádné

8.2 Omezování expozice:

Ochrana dýchacích cest:
Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
Používejte doporu enou masku nebo respirátor s organickou vložkou v málo v traných prostorách.
Filtr typu: A

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (norma EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt resp.
pot ísn ní (doporu eno: minimální index ochrany 2, odpovídá > 30 minutám pronikání podle EN 374): nitrilová pryž (NBR;
tlouš ka vrstvy >= 0,4 mm). Vhodné materiály pro dlouhodobý, p ímý kontakt (doporu uje se: index ochrany 6, doba
iniciace > 480 min. podle EN 374): nitrilová pryž (NBR; tlouš ka vrstvy >= 0,4 mm). Tyto údaje pocházejí z literatury a z
informací výrobc  rukavic nebo jsou analogicky odvozeny od podobných látek. Je t eba v t, že doba použití ochranné
rukavice proti chemikáliím m že být v praxi z d vodu mnoha ovliv ujících initel  (nap . teplota) z eteln  kratší než doba
pronikání stanovená podle EN 374. P i p íznacích opot ebení je t eba rukavice vym nit.

Ochrana o í:
Noste ochranné brýle.

Ochrana t la:
Používejte vhodný ochranný od v.
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled kapalina

ervený
Zápach charakteristický
prahová hodnota zápachu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

pH
()

 3,00 - 6,00

Po áte ní bod varu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod vzplanutí  > 93,3 °C (> 199.94 °F); Tagliabue closed cup
Teplota rozkladu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak páry

(25,0 °C (77 °F))
 < 0,1300000 mbar

Hustota
()

 1,0800 g/cm3

Sypná hustota  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita (kinematická)  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Výbušné vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativní rozpustnost

(Rozp.: Voda)
 Mírný

Kvalitativní rozpustnost
(Rozp.: Aceton)

 Mísitelný

Teplota tuhnutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod tání  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Ho lavost  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovznícení  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mezní hodnoty výbušnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rychlost odpa ování  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida ní vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Další informace

Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Peroxidy.

10.3 Možnost nebezpe ných reakcí
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podmínky, kterým je t eba zabránit
Stabilní

10.5. Neslu itelné materiály
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu
Oxidy uhlíku

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických ú incích

Všeobecné informace o toxikologii:
Sm s je klasifikována na základ  dostupných bezpe nostních informací pro jednotlivé složky podle klasifika ních kritérií pro
sm si pro každou t ídu nebezpe nosti dle P ílohy I Na ízení 1272/2008/EC.Relevantní zdravotnické/ekologické informace
pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .
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Akutní orální toxicita:
Tento materiál je ozna en jako nízkotoxický p i požití.

že zp sobit podrážd ní zažívacího traktu.

Akutní inhala ní toxicita:
že podráždit dýchací orgány.

Podrážd ní k že:
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt m že vyvolat podrážd ní k že.

ní dráždivost:
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.

Akutní orální toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Zp sob aplikace Expozi ní
doba

Druh Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

LD50 550 mg/kg orální potkan

žíravost/dráždivost pro k ži:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Expozi ní
doba

Druh Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

žíravý králík

Mutagenita v zárode ných bu kách:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Typ studie /
Zp sob podání

Metabolická
aktivace/ Doba
expozice

Druh Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

pozitivní test reverzní
bakteriální mutace
(nap . Ames v test)

bez OECD sm rnice 471
(Bakteriální zkouška reverzní
mutace)

Kumenhydroperoxid
80-15-9

negativní dermáln myš

ODDÍL 12: Ekologické informace

Všeobecné informace o ekologii:
Sm s je klasifikována na základ  dostupných bezpe nostních informací pro jednotlivé složky podle klasifika ních kritérií pro
sm si pro každou t ídu nebezpe nosti dle P ílohy I Na ízení 1272/2008/EC.Relevantní zdravotnické/ekologické informace
pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .

12.1. Toxicita

Ekotoxicita:
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Studie
akutní
toxicity

Expozi ní
doba

Druh Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

LC50 3,9 mg/l Ryby 96 h Oncorhynchus mykiss OECD sm rnice
203 (Ryby, Test
akutní toxicity)

Kumenhydroperoxid
80-15-9

EC50 18 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního

odstavení)
Kumenhydroperoxid

80-15-9
ErC50 3,1 mg/l asy 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD sm rnice

201 ( asy,
Inhibi ní test r stu)
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12.2. Perzistence a rozložitelnost

Odolnost a odbouratelnost:
Tento produkt není biologicky odbouratelný.

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Zp sob aplikace Odbouratelnost Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

žádná data 0 % OECD sm rnice . 301 B (Snadná
odbouratelnost: Test uvol ování
CO2)

12.3. Bioakumula ní potenciál / 12.4. Mobilita v p

Mobilita:
Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Chemický název
íslo CAS

LogKow Bioakumula ní
faktor (BAF)

Expozi ní
doba

Druh Teplota Metoda

Kumenhydroperoxid
80-15-9

9,1 výpo et OECD sm rnice 305
(Biokoncentrace: Flow-test

es ryby)
Kumenhydroperoxid

80-15-9
2,16

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici.

12.6. Jiné nep íznivé ú inky

Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování

13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidace produktu:

Likvidaci provád jte v souladu s lokálními p edpisy a národními zákony o odpadech.
Podíl produktu na odpadu je zanedbatelný v porovnání s odstavcem o používání produktu.
Postupujte podle zákona o odpadech.

Likvidace zne išt ného obalu:
Po použití tuby, kartony a lahve obsahující zbytkový produkt likvidujte jako chemicky kontaminovaný odpad v souladu s
místn  platnými p edpisy nebo spálením.
Likvidace obalu se provádí podle ú edních p edpis .

Evropské íslo odpadu
080409
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ODDÍL 14: Informace pro p epravu

14.1. íslo UN

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.3. ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.4. Obalová skupina

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Nebezpe nost pro životní prost edí

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele

Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Hromadná p eprava podle p ílohy II MARPOL 73/78 a p edpisu IBC

neaplikovatelné

ODDÍL 15: Informace o p edpisech

15.1. Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Obsah VOC

(EC)
< 3 % hm.

15.2. Posouzení chemické bezpe nosti
Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.
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ODDÍL 16: Další informace

Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R10 Ho lavý.
R21/22 Zdraví škodlivý p i styku s k ží a p i požití.
R23 Toxický p i vdechování.
R23/24/25 Toxický p i vdechování, styku s k ží a p i požití.
R33 Nebezpe í kumulativních ú ink .
R34 Zp sobuje poleptání.
R37 Dráždí dýchací orgány.
R48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpe í vážného poškození zdraví p i dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic.
R7 M že zp sobit požár.
H242 Zah ívání m že zp sobit požár.
H301 Toxický p i požití.
H302 Zdraví škodlivý p i požití.
H311 Toxický p i styku s k ží.
H312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží.
H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í.
H331 Toxický p i vdechování.
H373 M že zp sobit poškození orgán  p i prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.
Zm ny v textu jsou v dokumentu oproti p edchozí verzi zvýrazn ny mod e.


