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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu  

Loctite Super Bond Pure Gel 

 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Plánované použitie: 

sekundové lepidlo  

 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 

82108 Bratislava 

 

Slovenská republika  

 

Tel.  +421 (421-7) 5446 111 

číslo faxu:  +421 (421-7) 5446 111 

 

ua-productsafety.sk@henkel.com   

Pre aktualizované Karty Bezpečnostných Údajov navštívte prosím našu webovú stránku 

https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com   

 

 

1.4. Núdzové telefónne číslo  

   

 

Národné toxikologické informačné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166  

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
 

Klasifikácia (CLP): 

Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).  
 
 

 

2.2. Prvky označovania 
 

Prvky označovania (CLP): 
 

 

Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).  
 

 

  
 

 

 
 

 

Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a 

oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
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2.3. Iná nebezpečnosť  

 

Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky 

(vPvB).  

 

Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné 

disruptory (ED):  
 

Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED. 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.2. Zmesi  

 

 

 

Zoznam zložiek podľa nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008: 

 
Nebezpečné zložky 

Číslo CAS 

EC číslo 

REACH Reg. číslo: 

Koncentrácia Klasifikácia Špecifické koncentračné limity, 

M-faktory a ATE 

Dodatočné 

informácie 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 
204-327-1 

01-2119496065-33 
 

   0,1- <   1 %  Repr. 2,  H361 

 

 SVHC 

 

 

Úplné znenie H-viet a ďalších skratiek nájdete v oddiele 16 "Ďalšie informácie". 

Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity v pracovnom prostredí. 

 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci  

 

Všeobecné pokyny:  

Ak sa prejavia nepriaznivé účinky na zdravie, vyhľadajte lekársku pomoc.  

 
 

Inhalácia - vdýchnutie: 

Presunúť sa na čerstvý vzduch, pri pretrvávaní ťažkostí konzultovať s lekárom.  

 
 

Kontakt s pokožkou: 

Neodtrhávajte násilne zlepené časti pokožky. Lepidlo treba odstraňovať pomalým odlupovaním pomocou tupých predmetov, ako 

napríklad lyžicou.   Postihnuté miesto však najskôr dobre navlhčite teplou vodou.  

Kyanoakryláty počas vytvrdzovania vyvíjajú teplo. V krajných prípadoch a pri väčších nožstvách lepidla sa tak môže vyvinúť 

dostatočné teplo na zapríčinenie popálenín.  

Popáleniny treba bežným spôsobom ošetriť po odstránení lepidla z pokožky.  

Pokiaľ pery zostanú zlepené, potom na pery aplikujte teplú vodu a postarajte sa o maximálne navlhčenie postihnutého miesta. Z 

vnútra úst vyvíjajte tlak na zlepené miesto jazykom a slinami.  

Lepidlo z pier oddeľujte opatrným odlupovaním alebo odvíjaním.  Neodstraňujte ho priamym odtrhávaním.  

 
 

Kontakt s očami: 

Pokiaľ sú oči zažmúrené a zlepené, potom ich uvoľnite teplou vodou tak, že namočenú handričku priložíte na oči.  

Kyanoakryláty sa naviažu na do očné proteíny a vyvolajú pravidelné slzenie, ktoré pomôže pri rozliepaní viečok.  

Oči nechajte prikryté, dokiaľ sa úplne nerozlepia. Spravidla to trvá 1-3 dni.  

Očné viečka nerozliepajte násilím.  V prípade vytvorenia tuhých čiastočiek lepidla za očným viečkom musíte vyhľadať lekársku 

pomoc, lebo by mohlo nastať mechanické abrazívne poškodenie očí.  

 
 

Ingescia - prehltnutie: 

Presvedčte sa, či sú dýchacie cesty voľné. Produkt ihneď polymerizuje v ústach, takže je takmer nemožné jeho prehltnutie. 

Slinami sa pomaly oddelí stuhnutý produkt z úst (môže to trvať niekoľko hodín).  

 
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii.  
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4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Pozri bod: Opis opatrení prvej pomoci  

 
 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky: 

oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla 

 
 

Z bezpečnostných dôvodov nevhodné hasiace prostriedky: 

vysokotlakový plný prúd vody 

 
 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Pri požiari sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2). 
 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Použiť izolačný dýchací prístroj. 

Použiť ochranný výstroj. 

 
 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Používajte osobné ochranné prostriedky.  

Nebezpečenstvo pošmyknutia na rozliatom produkte.  

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  

Zabezpečte dostatočné vetranie.  

 
 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  

Nevyprázdňujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  

 
 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  

Odstráňte pomocou nasiakavého materiálu (piesok, rašelina, piliny).  

Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa oddiela 13.  

 
 
 

6.4. Odkaz na iné oddiely  

Pozrite si odporúčania v oddiele 8.  
 

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

Nádobu otvárajte a manipulujte s ňou opatrne.  

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  

Zabezpečte dostatočné vetranie pracoviska.  

 
 

Hygienické opatrenia:  

Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky.  

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  

 
 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  

Skladujte v riadne uzavretých pôvodných nádobách.  

Skladujte v chlade a suchu.  

Doporučená teplota skladovania 2 do 8°C.  

Neskladujte spolu s potravinami alebo inými požívatinami (káva, čaj, tabak atď.).  

 
 
 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia  

sekundové lepidlo  
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

 

8.1. Kontrolné parametre  

 

Kontroly expozície/osobná ochrana 

 

Platné pre  

Slovenská republika 

 

Platné pre  

Slovenská republika 

 

žiadne  

  

žiadne  

  
 

 

Predpokladaná koncentrácia bez účinku (PNEC):  

 
Obsiahnutá látka  Environment. 

rozsah  

Doba 

expozície  

Hodnota  Poznámky  

    mg/l ppm mg/kg Iné   

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-
metylfenol) 

119-47-1 

sladká voda  0,0068 
mg/l 

      

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

morská voda  0,00068 

mg/l 

      

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

voda (občasné 

uvoľňovanie) 

 0,048 mg/l       

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

Čistička 

odpadových 

vôd 

 100 mg/l       

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

sediment 

(sladká voda) 

   102 mg/kg     

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

sediment 

(morská voda) 

   10,2 mg/kg     

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

Podlaha    20,4 mg/kg     

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

orálna    10 mg/kg     
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Odvodená úroveň bez účinku (DNEL):  

 
Obsiahnutá látka  Aplikácia  Spôsobu 

expozície  

Zdravotný efekt  Expozičný 

čas  

Hodnota  Poznámky  

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

Pracovníci dermálny Akútna/krátkodob

á expozícia - 
systémové 

dôsledky 

 3,175 mg/kg    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

Pracovníci inhalácia Akútna/krátkodob

á expozícia - 
systémové 

dôsledky 

 22,4 mg/m3    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-
metylfenol) 

119-47-1 

Pracovníci dermálny Dlhodobá 
expozícia - 

systémové 

dôsledky 

 0,635 mg/kg    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-
metylfenol) 

119-47-1 

Pracovníci inhalácia Dlhodobá 
expozícia - 

systémové 

dôsledky 

 4,48 mg/m3    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-
metylfenol) 

119-47-1 

široká verejnosť dermálny Akútna/krátkodob
á expozícia - 

systémové 

dôsledky 

 1,59 mg/kg    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

široká verejnosť inhalácia Akútna/krátkodob

á expozícia - 

systémové 
dôsledky 

 5,5 mg/m3    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

široká verejnosť orálna Akútna/krátkodob

á expozícia - 

systémové 
dôsledky 

 1,59 mg/kg    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 

119-47-1 

široká verejnosť dermálny Dlhodobá 

expozícia - 

systémové 
dôsledky 

 0,318 mg/kg    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

široká verejnosť inhalácia Dlhodobá 

expozícia - 
systémové 

dôsledky 

 1,1 mg/m3    

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-

metylfenol) 
119-47-1 

široká verejnosť orálna Dlhodobá 

expozícia - 
systémové 

dôsledky 

 0,318 mg/kg    

 
 

 

Biologický index expozície:  

žiadne 

 

8.2. Kontroly expozície: 

 
 

Ochrana dýchacích ciest:  

Nie je potrebná.  

 
 

Ochrana rúk:  

Nie je potrebná.  

 
 

Ochrana očí/tváre:  

Nie je potrebná.  

 
 
 
 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo  kvapalný  

Forma dodania 

Farba  

 kvapalina 

Bezfarebná až žltá 

 

Vôňa  špecifický  

Teplota topenia    nie je k dispozícii  

Teplota tuhnutia   < -50 °C (< -58 °F)   
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Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah  > 100 °C (> 212 °F)   

Horľavosť  Produkt nie je horľavý.  

Limity výbušnosti   neaplikuje sa, Produkt nie je horľavý.  

Teplota vzplanutia  80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); žiadna metóda  

Teplota samovznietenia  433 °C (811.4 °F)   

pH  neaplikuje sa, Produkt reaguje s vodou. 

Viskozita (kinematická) 

(25 °C (77 °F); ) 

 1.600 - 3.600 mm2/s   

 Viscosity, dynamic 

(kužeľ - doska; náradie: Physica MC 100 

(alebo podobný), Pohárik MK 22; 25 °C (77 

°F); gradient šmyku: 100 s-1) 

 1.800 - 3.300 mPa.s  LCT STM 740; kužeľová a dosková 

viskozita 

Rozpustnosť kvalitatívna 

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda) 

 Polymerizuje v prítomnosti vody  

Tlak pár 

(20 °C (68 °F)) 

 < 0,2 mm hg 

Relatívna hustota 

(20 °C (68 °F)) 

 1,1 g/cm3 žiadna metóda 

Relatívna hustota pár:  3  

  

 

9.2. DALŠIE INFORMÁCIE 

Ďalšie informácie sa na tento produkt nevzťahujú 

 

 
 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita  

V prítomnosti vody, amínov, alkálií a alkoholov nastáva rýchla polymerizácia. 
 

10.2. Chemická stabilita 
Stabilný za odporúčaných podmienok  skladovania. 

 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
Viď. časť reaktivita 

 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Pri použití v súlade s určením žiadne. 

 

10.5. Nekompatibilné materiály  

Viď časť "Reaktivita". 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

Žiadne nie sú známe. 
 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

 

Všeobecné údaje k toxikológii:  

Podľa našich poznatkov sa pri správnom použití a nakladaní s produktom neočakávajú žiadne nebezpečné účinky.  

 

 

1.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 
 

Akútna orálna toxicita: 

 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota 

 

Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

LD50  > 10.000 mg/kg potkan nie je špeifikovaný 
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Akútna kožná toxicita: 

 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota 

 

Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

LD50 > 10.000 mg/kg potkan nie je špeifikovaný 

 

 

Akútna inhalačná toxicita: 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 

 

Poleptanie kože/podráždenie kože: 

 

Produkt za niekoľko sekúnd zlepí pokožku. Pokladá sa za málo toxický: akútna dermálna toxicita LD50 

(králik)>2000mg/kg 

Zásluhou polymerizácie na povrchu pokožky nie je pravdepodobný vznik alergickej reakcie 

 

Nie sú dostupné žiadne údaje o látke. 
 

 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: 

 

Tekutý produkt zlepí očné viečka.  V suchej atmosfére (relatívna vlhkosť RH<50%) môžu výpary zapríčiniť podráždenie a 

slzenie očí. 

 

Nie sú dostupné žiadne údaje o látke. 
 

 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia: 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 
 

 

Mutagenita zárodočných buniek: 

 

Zmes je klasifikovaná na základe hraničných hodnôt odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Výsledok Typ štúdie / 

Spôsob podania 

Metabolická 

aktivácia / Doba 

expozície 

Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

negatívny Bakteriálna skúška 

spätnej mutácie 

(napr.  Amesov 
test) 

s a bez  OECD Guideline 471 

(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

 

 

 

Karcinogenita 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 
 
 

 

Reprodukčná toxicita: 

 

Zmes je klasifikovaná na základe hraničných hodnôt odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Výsledok / Hodnota Skúška typu Spôsob 

použitia 

Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-
metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

NOAEL P 12,5 mg/kg 
 

screening orálne: 
sondou 

potkan OECD Guideline 421 
(Reproduction / 

Developmental Toxicity 

Screening Test) 
 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 
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Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:: 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 
 

 

Aspiračná nebezpečnosť: 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 
 

 

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti 
 

neaplikovateľné 

 
 

 
 

 

 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

Všeobecné ekologické informácie: 

Nevyprázdňovať do kanalizácie, pôdy alebo vôd.  

 

 

12.1. Toxicita 

 

Toxicita (Ryby) 

 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota Doba expozície Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

LC50 Toxicity > Water 

solubility 

96 h Oryzias latipes OECD Guideline 203 (Fish, 

Acute Toxicity Test) 

 

Toxicita (Dafnie) 

 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota Doba expozície Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-
metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

EC50 Toxicity > Water 
solubility 

48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 

Immobilisation Test) 

 

Chronicka toxicita pre bezstavovce 
 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 
 

Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota Doba expozície Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

NOEC Toxicity > Water 

solubility 

21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 

magna, Reproduction Test) 

 

 

Toxicita (Riasy) 
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Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota Doba expozície Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-
metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

EC50 Toxicity > Water 
solubility 

72 h Pseudokirchneriella subcapitata 
(reported as Selenastrum 

capricornutum) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-
metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

NOEC Toxicity > Water 
solubility 

72 h Pseudokirchneriella subcapitata 
(reported as Selenastrum 

capricornutum) 

OECD Guideline 201 (Alga, 
Growth Inhibition Test) 

 

Toxicita pre mikroorganizmy 
 

Zmes je klasifikovaná na základe výpočtovej metódy odkazujúc sa na klasifikované látky prítomné v zmesi. 
 

Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Typ 

hodnota 

Hodnota Doba expozície Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-
metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

EC50 Toxicity > Water 
solubility 

3 h activated sludge OECD Guideline 209 
(Activated Sludge, 

Respiration Inhibition Test) 

 
 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

 

Produkt nie je biologicky odbúrateľný.  

 

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Výsledok Skúška typu Degradovateľ

nosť 

Doba 

expozície 

Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

v priebehu testovania 

nebola biodegradácia 

pozorovaná 

aeróbny 0 % 28 d OECD Guideline 301 C (Ready 

Biodegradability: Modified MITI 

Test (I)) 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii.  

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

Bioakumulačný 

faktor (BAF) 

Doba 

expozície 

Teplota Druh Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

320 - 780 60 d 
 

Cyprinus carpio OECD Guideline 305 E 

(Bioaccumulation: Flow-through 

Fish Test) 

 
12.4. Mobilita v pôde 

 

Vytvrdené lepidlá sú imobilné.  

 
Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

LogPow Teplota Metóda 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-

metylénbis(4-metylfenol) 
119-47-1 

6,25 20 °C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake 

Flask Method) 

 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
 

Nebezpečné látky 

Číslo CAS 

PBT / vPvB 

6,6´-di-terc-butyl-2,2´-metylénbis(4-metylfenol) 

119-47-1 

Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné 

a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB). 

 

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)  

 

neaplikovateľné 

 

12.7. Iné nepriaznivé účinky  

 

Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu  
 



 

KBÚ č.: 383159   V002.2 
 

Loctite Super Bond Pure Gel 

 

 

Strana 10 z 11 

 
Likvidácia produktu: 

Likvidácia odpadu v súlade s platnou legislatívou a so súhlasom kompetentných miestnych úradov. 

Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Likvidácia nevyčisteného obalu: 

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly.  

 

Kód odpadu: 

080410  

 
 

 
 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

 

14.1. UN číslo 

 

 ADR nie je nebezpečný výrobok 

 RID nie je nebezpečný výrobok 

 ADN nie je nebezpečný výrobok 

 IMDG nie je nebezpečný výrobok 

 IATA 3334 

 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

 

 ADR nie je nebezpečný výrobok 

 RID nie je nebezpečný výrobok 

 ADN nie je nebezpečný výrobok 

 IMDG nie je nebezpečný výrobok 

 IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) 

 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

 

 ADR nie je nebezpečný výrobok 

 RID nie je nebezpečný výrobok 

 ADN nie je nebezpečný výrobok 

 IMDG nie je nebezpečný výrobok 

 IATA 9 

 

14.4. Obalová skupina 

 

 ADR nie je nebezpečný výrobok 

 RID nie je nebezpečný výrobok 

 ADN nie je nebezpečný výrobok 

 IMDG nie je nebezpečný výrobok 

 IATA III 

 

 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

 

 ADR neaplikovateľné 

 RID neaplikovateľné 

 ADN neaplikovateľné 

 IMDG neaplikovateľné 

 IATA neaplikovateľné 

 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

 

 ADR neaplikovateľné 

 RID neaplikovateľné 

 ADN neaplikovateľné 

 IMDG neaplikovateľné 

 IATA neaplikovateľné 

 

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

 

 neaplikovateľné 
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ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

 

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.: 

 

 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

Látka, poškodzujúca ozónovú vrstvu (ODS) podľa Nariadenia Europskeho 

parlamentu a rady (ES)  č.1005/2009: 

Neaplikovateľné 

Predchádzajúci informovaný súhlas (PIC) podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) č.649/2012: 

Neaplikovateľné 

Perzistentná organická látka (POPs) podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2019/1021: 

Neaplikovateľné 

 
 

 
 

 

 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ODDIEL 16: Iné informácie 
 

Označenie produktu je uvedené v oddiele 2. Úplné znenie všetkých skratiek, ktoré boli použité v tejto karte bezpečnostných 

údajov, je nasledujúce:  
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 

 

 

ED: Látka identifikovaná ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém 

EU OEL: Látka s expozičným limitom Únie na pracovisku 

EU EXPLD 1: Látka uvedená v prílohe I, nariadenia (ES) č. 2019/1148 

EU EXPLD 2 Látka uvedená v prílohe II, nariadenia (ES) č. 2019/1148 

SVHC: Látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (zoznam kandidátskych látok REACH) 

PBT: Látka spĺňajúca perzistentné, bioakumulatívne a toxické kritériá 

PBT/vPvB: Látka spĺňajúca kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky a veľmi perzistentné 

a veľmi bioakumulatívne látky 

vPvB: Látka spĺňajúca kritériá pre veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky 

 

Ďalšie informácie:  

Táto karta bezpečnostných údajov bola pripravená spoločnosťou Henkel pre prípady predaja "účastníkom kupujúcim od 

spoločnosti Henkel" v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1907/2006 a poskytuje len informácie v súlade s platnými predpismi 

Európskej únie. 

Z tohoto dôvodu neexistuje žiadne stanovisko, záruky ani iné vyhlásenia akéhokoľvek druhu ohľadne súladu so záväznými 

predpismi alebo nariadeniami iných jurisdikcií alebo území ako tých, ktoré sú súčasťou Európskej únie. 

Pri exporte mimo Európsku úniu postupujte podľa zodpovedajúcej karty bezpečnostných údajov príslušného územia, aby ste 

zaistili súlad s predpismi, alebo sa obráťte na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-

productsaftey.de@henkel.com) pred vývozom mimo Európsku úniu. 

 

Tieto informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je 

opísať naše produkty z pohľadu bezpečnostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti. 

 

Vážený zákazník, 

Henkel je zaviazaný vytvárať udržateľnú budúcnosť podporovaním vylepšení vo všetkých oblastiach aktivít. Ak chcete 

prispieť k tejto iniciatíve zmenou doručovania papierových verzií KBÚ za elektronické, prosím kontaktujte svojho lokálneho 

partnera pre zákaznícky servis. Odporúčame doručovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).  
 

 

Prípadné zmeny v tejto karte bezpečnostných údajov sú označené zvislými čiarami na ľavom okraji príslušnej časti dokumentu s 

farebným textom v šedom poli. 

  
 
 
 

 


