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1. oddíl: Identifikace látky / sm ěsi a spole čnosti / podniku 
 
1.1. Identifikátor výrobku 
Obchodní název výrobku: FLEGDUO 
1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 
Doporu čená použití: epoxidový tmel, určeno pro profesionální účely. 
Použití, která se nedoporu čují: nejsou určena. 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu 
Obchodní jméno: Unifleg CZ spol. s r.o. 
Místo podnikání a sídlo:  
Na Křečku 365, 109 00 Praha 10 
Telefon: +420 606 767 100 
IČO: 28906641 
Kontakt na osobu odpov ědnou za zpracování bezpe čnostního listu: 
klapka.technik@gmail.com, tel: +420 739 550 935, chromacek@unifleg.cz 
1.4 Telefonní číslo pro nouzové situace 
Informace v p řípadě ohrožení lidského zdraví podává v ČR: 
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
CZ. Nouzové telefonní číslo: 224 919 293, 224 915 402 (nepřetržitá služba) 
 
2. oddíl: Identifikace nebezpe čnosti 
 
2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi 
2.1.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi podle na řízení ES 1272/2008 (CLP) 
Směs je klasifikována jako nebezpečná.  
Skin Irrit. 2. H315 
Skin Sens. 1. H317 
Eye Irrit 2, H319 
STOT SE 3 H335 
Aquatic Chronic. 2. H411  
2.2 Prvky ozna čení 
2.2.1 Označení sm ěsi podle na řízení ES 1272/2008 (CLP) 
Na štítku výrobku budou výstražné symboly, standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) pokyny pro 
bezpečné zacházení (P-věty) uvedeny pouze formou textu, bez kódového označení. 
Výstražný symbol/ výstražné symboly:  
 
 
 
 
 
         
 
Signální slovo: Varování 
Nebezpečné látky: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu 
Standardní v ěty o nebezpe čnosti: 
H315 Dráždí kůži.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
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Pokyny pro bezpe čné zacházení 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  
P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).  
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.  
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal dle platných místních předpisů.  
Doplňkové informace o nebezpe čnosti: nejsou 
Poznámka: Určeno pro profesionální uživatele. 
Doplňkové informace: 
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 
2.3. Další nebezpe čnost 
Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) v platném znění.  
 
3. oddíl: Složení /informace o složkách 
 
3.1 Látka – výrobek není látkou 
3.2 Směs 

Chemický název 
složky  

Obsah 
[% hm.]  Identifika ční čísla  Klasifikace podle na řízení (ES)  

č. 1272/2008 (CLP)  

Bisphenol-A-
(epichlorhydrin) Epoxy 
resin 

15-40 

Registrační 
Indexové  
CAS 
ES 

 
603-074-00-8 
25068-38-6 
500-033-5 

Skin Irrit. 2. H315 
Skin Sens. 1. H317 
Eye Irrit 2, H319 
Aquatic Chronic. 2. H411 

2,4,6-trus 
(dimethylaminomathyl) 
phenol  
 

0,5-1,5 

Registrační 
Indexové  
CAS 
ES 

 
 
 
202-013-9  

Acute Tox. 4. H302 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2. H319 

Plné znění H vět najdete v oddíle 16.  
4. oddíl: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy 
na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte na průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte 
zvracení.  
Při vdechnutí:  Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerství vzduch. Zajistěte 
postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření.  
Při styku s k ůží: okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte 
pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení o čí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím): 
pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. 
Zajistěte odborné lékařské ošetření.   
Při požití : U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.  
4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 
Při vdechnutí: neuvedeno 
Při styku s k ůží: Dráždí kůži a sliznice. Může vyvolat senzibilizaci. 
Při zasažení o čí: Podráždění 
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Při požití: 
neuvedeno 
4.3 Pokyn, týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Léčba symptomatická. 
 
5. oddíl: Opat ření pro hašení požáru 
 
5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: oxid uhličitý, prášek, písek 
Nevhodná hasiva: voda 
5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 
Neuvedeno 
5.3 Pokyny pro hasi če 
Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. 
 
6. oddíl: Opat ření v p řípadě náhodného úniku 
 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte větrání. Postupujte podle pokynů 
obsažených v oddílech 7 a 8. 
6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí 
Zabraňte rozsáhlejšímu úniku koncentrátu do životního prostředí, především do vodních toků. 
Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění 
Mechanicky shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál 
zneškodněte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství produktu informujte 
hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
7., 8. a 13.. 
 
7. oddíl: Pokyny pro zacházení a skladování 
 
7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky dle oddílu 8 
a dodržujte pracovní předpisy. Zajistěte přiměřené větrání pracovního prostoru. Pracovní prostředí 
udržujte v čistotě. Při použití směsi postupujte pouze podle návodu uvedeného na etiketě výrobku. 
7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a 
směsí 
Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech 
k tomu určených. Nevystavujte slunci.    
Skladovací třída: 11 – Ostatní hořlavé pevné látky  
7.3. Specifické kone čné/specifická kone čná použití 
Určeno pouze pro profesionální uživatele.  
 
8. oddíl: Omezování expozice/ osobní ochranné prost ředky 
 
8.1 Kontrolní parametry 
8.1.1. Expozi ční limity podle na řízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném zn ění 
Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. 
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Česká republika 
Chemický název   CAS PEL (mg.m -3) 
Epoxidová pryskyřice z bisfenolu 
A a epichlorhydrinu 

25068-38-6 2 (zdroj 9/2013) 

8.2. Omezování expozice 
8.2.1 Vhodné technické kontroly 
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze 
dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno 
dodržet NPK-P, nusí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a 
nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. 
Soubor preventivních a ochranných opatření je uveden v odd. 7 tohoto bezpečnostního listu. 
8.2.2 Individuální ochranná opat ření včetně osobních ochranných prost ředků 
Ochrana očí a obličeje: těsnící ochranné brýle 
Ochrana kůže: 
ochrana rukou: ochranné rukavice odolné výrobku: materiál nitril kaučuk. Dbejte doporučení 
konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tlošťky, materiálu a propustnosti. Při znečištění 
pokožky ji důkladně omyjte.  
Ochrana dýchacích cest: při běžném použití není nutná. 
Tepelné nebezpečí: neuvedeno. 
8.2.3 Omezování expozice životního prost ředí 
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí viz bod 6.2. 
 
9. oddíl: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech 
 
Vzhled Skupenství pevné při 20ºC, barva dle označení produktu 
Zápach Specifický po zkažených vejcích (merkaptan) 
Prahová hodnota zápachu Nestanovena. 
pH Nestanoveno 
Bod tání Nestanoven 
Bod varu / jeho rozmezí  Nestanoven 
Bod vzplanutí 151º 
Rychlost odpařování Nestanovena. 
Hořlavost Nestanoveno 
Meze výbušnosti Nestanoveno 
Tlak páry Nestanoven. 
Hustota páry Nestanovena. 
Relativní hustota Nestanoveno 
Rozpustnost Ve vodě nerozpustným v tucích nestanoveno 
Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda 

Nestanoven. 

Teplota samovznícení Nestanoveno 
Teplota rozkladu Nestanovena.  
Viskozita Nestanovena. 
Výbušné vlastnosti Nestanoveno 
Oxidační vlastnosti Nestanoveno 
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9.2 Další informace:  
Hustota 2.18 g/cm3 při 20ºC 
Teplota vznícení Nestanovena. 
Obsah organických 
rozpouštědel (VOC) 

0% 

Obsah netěkavých lýtek 
(sušiny) 

100% objemu 

 
 
10. oddíl: Stálost a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita 
Neuvedeno. 
10.2 Chemická stabilita 
Při dodržení podmínek pro skladování a manipulaci je směs stabilní. 
10.3. Možnost nebezpe čných reakcí 
Nejsou. 
10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit. 
Údaje nejsou k dispozici. 
10.5 Neslu čitelné materiály 
Údaje nejsou k dispozici. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Oxid uhelnatý a oxid uhličitý, aldehydy. 
 
 
11. oddíl: Toxikologické informace 
 
11.1 Informace o toxikologických ú čincích 
Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. 
Akutní toxicita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Žíravost/dráždivost pro k ůži 
Dráždí kůži. 
Vážné poškození o čí/podrážd ění očí 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k ůže 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Mutagenita v zárode čných bu ňkách 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Karcinogenita 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Toxicita pro reprodukci 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány-jednorázová e xpozice 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Toxicita pro specifické cílové orgány-opakovaná exp ozice 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Nebezpečnost p ři vdechnutí 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
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12. oddíl: Ekologické informace 
 
12.1 Toxicita 
Akutní toxicita 
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Údaje nejsou k dispozici.  
12.3 Bioakumula ční potenciál 
Údaje nejsou k dispozici.  
12.4 Mobilita v p ůdě 
Údaje nejsou k dispozici.  
12.5 Výsledky posouzení PBT 
Produkt není hodnocen jako PBT nebo vPvB. 
12.6 Jiné nep říznivé ú činky 
Třída ohrožení vod: WGK 2 (vlastní hodnocení). Zabraňte kontaminaci půdy a úniku dopovrchových 
nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Ohrožuje pitnou vodu už při úniku malého 
množství. 
 
13. oddíl: Pokyny o odstra ňování 
 
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.  
13.1 Metody nakládání s odpady: 
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal 
uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění 
odpadu (specializované firmě), který má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat  do 
kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možné 
energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale 
vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci. 
Právní p ředpisy o odpadech 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů) 
v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Kód druhu odpadu: 080499 
Druh odpadu: odpad jinak blíže neurčený 
Podskupina odpadu: odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů 
(včetně vodotěsných výrobků) 
Skupina odpadu: odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) nátěrových hmot 
(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev. 
 
14. oddíl: Informace pro p řepravu  
 

14.1 UN číslo  
Není klasifikováno jako zboží nebezpečné pro 
přepravu. 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro 
přepravu  

Netýká se. 

14.3 
Třída/třídy nebezpe čnosti 
pro p řepravu  Netýká se. 

14.4 Obalová skupina  Netýká se. 
 Výstražná tabule (Kemler) Netýká se. 
 Bezpečnostní značka Netýká se. 
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14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí Netýká se. 

14.6 
Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro 
uživatele  Odkaz v oddílech 4. až 8. 

14.7 
Hromadná p řeprava podle p řílohy II 
úmluvy MARPOL a p ředpisu IBC  Netýká se. 

 
 
15. oddíl: Informace o p ředpisech 
 
15.1 Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/ specifické právní p ředpisy 
týkající se látky nebo sm ěsi 
Klasifikace sm ěsi: 
podle nařízení ES 1272/2008 (CLP), ve znění pozdějších změn; 
Bezpečnostní list: zpracován podle nařízení Evropského parlamentu 
CZ: Zákon č. 102/2001  Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění. 
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a související právní předpisy v platném znění 
Zákon č. 120/2002 Sb. (o biocidech) ve znění pozdějších změn 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.  Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví,  v platném znění. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 423/2003 Sb. 
EU: Nařízení 1907/2006/ES (REACH) ve znění pozdějších změn, nařízením komise (EU) 2015/830. 
Nařízení 1272/2008 ES (CLP) ve znění pozdějších právních předpisů. 
Směrnice 98/24 ES  
Nařízení 648/2004/ES o detergentech. 
15.2. Posouzení chemické bezpe čnosti 
Není zpracováno. 
 
16. oddíl: Další informace vztahující se k látce/ s měsi 
 
16.1 Zdroje údaj ů při sestavování bezpe čnostního listu 
Bezpečnostní list dodavatele. Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomosti, nepředstavuji však 
záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. Uživatel je odpovědny za 
dodržovaní všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 
16.2 Plná zn ění H vět použitých v Oddíle 3: 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H315 Dráždí kůži.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Seznam pokyn ů pro bezpe čné zacházení použitých v bezpe čnostním listu 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  
P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).  
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.  
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal dle platných místních předpisů. 
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Seznam dopl ňkových standardních v ět o nebezpe čnosti použitých v bezpe čnostním listu 
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 
Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous 
Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Org. Perox. EF: Organic Peroxides, Types E, F 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3 
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 
Další informace d ůležité z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví člov ěka 
Výrobek nesmí být – bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce – používán k jinému účelu než je 
uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu 
zdraví. 
16.2 Pokyny pro školení: 
podle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je školení pracovníků nakládajících na 
pracovišti s chemickými přípravky/ směsmi (klasifikovanými jako uvedený) povinné provádět: jako 
vstupní školení a dále opakovaně 1 x ročně. 
16.3 Zdroje informací: 
Veškeré informace vedoucí k sestavení bezpečnostního listu byly získány od výrobce a z odborné 
literatury. Originální bezpečnostní list slouží jako hlavní podklad a je archivován. Údaje v 
bezpečnostním listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje 
směs z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností. 
Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají s 
produktem mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání produktu v souladu s platnými 
předpisy. 
16.4 Informace o revizích bezpe čnostního listu 
1. revize ze dne 30. 10. 2017 Změna obecného charakteru: změna v záhlaví a v oddíle 16, v Oddíle -1 doplněny kontaktní 
údaje 


