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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku 

Název výrobku : Perivallon 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 

Použití látky nebo směsi : Tire repair material 

1.2.2. Nedoporučené použití 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

E-mailové adresy kompetentních osob odpovědných za SDS: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefonní číslo pro naléhavé situace : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Neklasifikováno 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 

Podle našich poznatků nepředstavuje tento výrobek žádné zvláštní riziko, pokud je s ním nakládáno v souladu se správnými zásadami hygieny na 

pracovišti a bezpečnosti práce. 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Není nutné nijak označovat 

2.3. Další nebezpečnost 

Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Tento produkt neobsahuje žádné látky 

PBT/vPvB. 

 
 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1. Látky 

Nevztahuje se 

3.2. Směsi 

Poznámky : Vodná emulze s přírodním kaučukem 

Tato směs neobsazuje žádné látky, které je třeba povinně uvádět podle čl. 3.2 Přílohy II směrnice REACH 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Rakousko 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 

mailto:welcome@kraiburg.at
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 

První pomoc – všeobecné : Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Při přetrvávajících potížích 

přivolejte lékaře. 

První pomoc při vdechnutí : V případě náhodného vdechnutí výparů nebo rozkladných produktů přesuňte na čerstvý 

vzduch. 

První pomoc při kontaktu s kůží : Ihned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Přetrvává-li podráždění kůže, vyhledejte 

lékaře. 

První pomoc při kontaktu s okem : Pokud podráždění přetrvává, dopravte postiženého k očnímu lékaři. Vyjměte kontaktní 

čočky. Ihned vymývat velkým množstvím vody, i pod očním víčkem, nejméně po dobu 15 

minut. 

První pomoc při požití : Osobě, která je v bezvědomí, nikdy nic nelít do úst. Nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte 

lékaře. Vypláchněte ústa. Vypijte velké množství vody. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Může dráždit kůži. U citlivých jedinců může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Může vyvolat podráždění očí. 

Symptomy/účinky při požití : Požití může způsobit podráždění horních cest dýchacích a gastrointestinální poruchy. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky : Produkt sám o sobì nehoøí. Způsob hašení přizpůsobit charakteru požáru. 

Nevhodná hasiva : vysokoobjemová vodní tryska. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné 

produkty 

: Při požáru může vzniknout: Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. Oxidy dusíku. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Ochrana při hašení požáru : Nezávislý izolační dýchací přístroj. Ochrana celého těla. 

Další informace : Ohrožené nádoby chladit proudem vody. Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasicí 

voda se musí zlikvidovat v souladu s místními úředními předpisy. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Obecná opatření : Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte 

osobní ochranné pomůcky. Vytvoří-li se výpary, použijte vhodný respirátor. 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

Plány pro případ nouze : Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Ochranné prostředky : Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování 

expozice / osobní ochranné prostředky“. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Produkt nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
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6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Způsoby čištění : Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby. Nechte 

vstřebat do inertního absorbentu (např. písku, pilin, univerzálního pojiva nebo silikagelu). 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Viz ochranná opatření uvedená v bodě 7 a 8. Další informace viz oddíl 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření pro bezpečné zacházení : Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte obal těsně 

uzavřený. 

Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 

umyjte ruce. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Skladovací podmínky : Skladujte na suchém místě. Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře 

větraném místě mimo dosah: Freezing. 

Neslučitelné materiály : oxidující materiály. Kyseliny. 

Skladovací teplota : 5 – 35 °C 

Informace o společném skladování : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 

Viz nadpis 1. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry 

8.1.1. Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.4. DNEL a PNEC 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.1.5. Riziková pásma (Control banding) 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodné technické kontroly 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dobré větrání na pracovišti. 

8.2.2. Osobních ochranných prostředků 

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje 

Ochrana očí: 

Ochranné brýle s boční ochranou (EN 166). Oční láhev s čistou vodou (EN 15154) 

8.2.2.2. Ochrana kůže 

Ochrana kůže a těla: 

Ochranný oděv s dlouhými rukávy. EN ISO 6530 
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Ochrana rukou: 

Toto doporučení je založeno výhradně na chemické snášenlivosti a zkouškách podle EN 374 v laboratorních podmínkách. V závislosti na použití 

mohou vyplynout různé požadavky. Proto je třeba vzít v úvahu navíc doporučení dodavatelů ochranných rukavic 

 

Ochrana rukou 

druh Materiál Pronikání Tloušťka (mm) Penetrace Norma 

Chemicky odolné 

ochranné rukavice 

Přírodní kaučuk 6 (> 480 minut) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích 

Ochrana cest dýchacích: 

Za běžných podmínek nejsou nutné osobní pomůcky k ochraně dýchacích cest 

8.2.2.4. Tepelné nebezpečí 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí 

Omezování a sledování expozice životního prostředí: 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Další informace: 

Vyvarujte se zasažení pokožky a očí. O přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. 

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství : Kapalina 

Barva : mléčný. 

Zápach : čpavek. 

Práh zápachu : Není k dispozici 

Bod tání / rozmezí bodu tání : 0 °C 

Teplota tuhnutí : Není k dispozici 

Bod varu : 100 °C 

Hořlavost : Není k dispozici 

Výbušnost : Výrobek není výbušný. 

Oxidační vlastnosti : Neoxidující materiál. 

Omezené množství : Není k dispozici 

Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL) : Není k dispozici 

Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL) : Není k dispozici 

Bod vzplanutí : Není k dispozici 

Teplota samovznícení : Není k dispozici 

Teplota rozkladu : Není k dispozici 

pH : ≈ 10 @20°C 

Viskozita, kinematická : Není k dispozici 

Viskozita, dynamická : < 200 mPa·s 

Rozpustnost : neomezeně mísitelný. při 20°C. 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Není k dispozici 

Tlak páry : ≈ 24 hPa @20°C 

Tlak páry při 50 °C : Není k dispozici 

Hustota : 1 g/cm³ @20°C 

Relativní hustota : Není k dispozici 

Relativní hustota par při 20 °C : Není k dispozici 

Velikost částic : Nevztahuje se 

Rozložení velikosti částic : Nevztahuje se 

Tvar částic : Nevztahuje se 

Poměr stran částic : Nevztahuje se 

Agregační stav částic : Nevztahuje se 

Aglomerační stav částic : Nevztahuje se 
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Specifická povrchová plocha částice : Nevztahuje se 

Prašnost částic : Nevztahuje se 

9.2. Další informace 

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti 

Obsah těkavých organických sloučenin : 0 % 

Doplňkové informace : Test separace rozpouštědlem (%) 0% 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Při normálním skladování nedochází k rozkladu. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilní za normálních podmínek. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Exotermická reakce při styku s: Silné kyseliny. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Nepřehřívat, aby nedošlo k tepelnému rozkladu. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Kyseliny a oxidační činidla. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno 

Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno 
 

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 

pH: ≈ 10 @20°C 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno 

pH: ≈ 10 @20°C 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 

Karcinogenita : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice 

: Neklasifikováno 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice 

: Neklasifikováno 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 
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11.2. Informace o další nebezpečnosti 

11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

11.2.2. Další informace 

Další informace : Při opakovaném nebo dlouhodobém styku může dráždit kůži,Požití může způsobit 

podráždění horních cest dýchacích a gastrointestinální poruchy,Při styku s očima hrozí 

podráždění 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 

(akutní) 

: Neklasifikováno 

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 

(chronickou) 

: Neklasifikováno 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.4. Mobilita v půdě 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

12.7. Jiné nepříznivé účinky 

Jiné nepříznivé účinky : Mírně kontaminuje vodu 

Doplňkové informace : Nevylévejte do povrchových ani odpadních vod 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Metody nakládání s odpady : Může být spalován v souladu s platnými místními předpisy. Před likvidací nebo spalováním 

je dávána přednost recyklaci. 

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu : Prázdné nádoby předat k místní recyklaci, rekuperaci, nebo likvidaci. Kontaminované obaly 

je třeba optimálně vyprázdnit a po odpovídající očistě je lze znovu použít. Obaly, které nelze 

vyčistit se likvidují jako samotná látka. 

Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 08 04 10 - ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN číslo nebo ID číslo 

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.4. Obalová skupina 

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se 

Nejsou dostupné žádné doplňující informace 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava 

Nevztahuje se 

 

Doprava po moři 

Nevztahuje se 

 

Letecká přeprava 

Nevztahuje se 

 

Vnitrozemská lodní doprava 

Nevztahuje se 

 

Železniční přeprava 

Nevztahuje se 

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO 

Nevztahuje se 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

15.1.1. Předpisy EU 

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII 

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH 

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 

chemických látek. 

Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách 

Obsah těkavých organických sloučenin : 0 % 

Nařízení 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Doplňkové informace : Nepodléhá Směrnici Seveso III 

15.1.2. Národní předpisy 

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 
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ODDÍL 16: Další informace 

Zkratky a akronymy 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží 

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách 

IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

DOT Ministerstvo dopravy 

TDG Přeprava nebezpečného zboží 

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1907/2006 

GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek 

IARC International Agency for Research on Cancer 

vPvB Vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních 

PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka 

PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům 

CAS Číslo CAS (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Mezinárodní pøedpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou pøepravu nebezpeèných chemikálií 

ATE Odhady akutní toxicity 

CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008 

BCF Biokoncentrační faktor 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Mezinárodní úmluva o zabránìní zneèištìní moøe z lodí 

ADG Přeprava australského nebezpečného zboží 

 

Další informace : Údaje v položkách 4 až 8 a 10 až 12 nemají částečně vztah k používání a správné aplikaci 

výrobku (viz informace pro použití/ o výrobku), nýbrž týkají se úniku většího množství v 

případě havárie a závad. Údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky výrobku/ 

výrobků a vycházejí ze současného stavu a našich znalostí. Dodací specifikace je uvedena 

v příslušných návodech k výrobku. Údaje nejsou zárukou vlastností popsaného 

výrobku/popsaných výrobků ve smyslu zákonných předpisů o záruce. 

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku. 


