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1. oddíl: Identifikace látky / sm ěsi a spole čnosti / podniku 
 
1.1. Identifikátor výrobku 
Obchodní název výrobku: FLEGHARMONIC 
1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 
Doporu čená použití: tmelící a lepící přípravek 
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 
Eye Irrit. 2 H319 
Skin Sens. 1 H317 
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 komponenty k etiketování: methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol 
Standardní v ěty o nebezpe čnosti: 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Pokyny pro bezpe čné zacházení 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte. 
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P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). 
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. 
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
Doplňkové informace o nebezpe čnosti: nejsou 
Poznámka: Určeno pro profesionální uživatele. 
Doplňkové informace: 
Nejsou. 
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)  

methacrylic acid, 
monoester with propane-
1,2-diol 

25 - 50 ES 
CAS 

248-666-3 
27813-02-1 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

kumenhydroperoxid 1,0 - <2,5 ES 
CAS 

 
 
201-254-7 
80-15-9 

Org. Perox. EF, H242 
Acute Tox. 3, H331 
STOT RE 2, H373 
Skin Corr.1B, H314 
Aquatic Chronic 2, H411 
Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H312 

Plné zněni H vět a význam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto 
bezpečnostního listu. Směs neobsahuje SVHC látky uvedené na Kandidátském seznamu látek 
vzbuzujících velmi velké obavy. 
 
4. oddíl: Pokyny pro první pomoc 
 
4.1 Popis první pomoci 
Při nadýchání:  Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s k ůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
Při zasažení o čí: 
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích 
se poradit s lékařem. 
Při požití:  Ihned zavolat lékaře. 
4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
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5. oddíl: Opat ření pro hašení požáru 
 
5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva:  Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí. 
5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
5.3 Pokyny pro hasi če 
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
předpisy. 
 
6. oddíl: Opat ření v p řípadě náhodného úniku 
 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy  
Není nutné. 
6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí: 
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění: 
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). 
Zajistit dostatečné větrání. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7. 
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. 
Informace k odstranění viz kapitola 13.. 
 
7. oddíl: Pokyny pro zacházení a skladování 
 
7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení 
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. Zamezit vytváření aerosolů. 
Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí:  
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí 
Pokyny pro skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:  Žádné zvláštní požadavky. 
Upozorn ění k hromadnému skladování:  Není nutné. 
Další údaje k podmínkám skladování:  Nádrž držet neprodyšně uzavřenou. 
7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 
8. oddíl: Omezování expozice/ osobní ochranné prost ředky 
 
Technická opat ření:  
Žádné další údaje,viz bod 7. 
8.1 Kontrolní parametry 
Kontrolní parametry: 
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty 
na pracovišti. 
Další upozorn ění:  Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny. 
8.2 Omezování expozice 
Osobní ochranné prost ředky: 
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Všeobecná ochranná a hygienická opat ření: 
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a 
po práci umýt ruce. Zamezit styku s pokožkou a zrakem. 
Ochrana dýchacích orgán ů: 
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším 
zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
Ochrana rukou: 
Ochranné rukavice. 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 pr ůniku materiálem rukavic 
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. 
Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu:  Rukavice z PVC 
Ochrana o čí: 
Uzavřené ochranné brýle. 
 
9. oddíl: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech 
Vzhled Pasta 
Skupenství  - 
Barva Žlutá 
Zápach Jemný 
Prahová hodnota zápachu - 
pH - 
Bod tání - 
Bod varu / jeho rozmezí  - 
Bod vzplanutí > 148 °C 
Rychlost odpařování - 
Hořlavost - 
Meze výbušnosti - 
Tlak par při 20ºC - 
Hustota páry - 
Hustota při 20ºC - 
Relativní hustota - 
Rozpustnost Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. 
Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda 

- 

Teplota samovznícení - 
Teplota rozkladu - 
Viskozita - 
Výbušné vlastnosti - 
Oxidační vlastnosti - 
Organická ředidla 0% 
VOC (EC) 0% 
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Obsah netěkavých látek 7% 

9.2 Další informace:  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 
10. oddíl: Stálost a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita 
10.2 Chemická stabilita 
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat: 
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití. 
10.3 Možnost nebezpe čných reakcí  
Žádné nebezpečné rekce nejsou známy. 
10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
10.5 Neslu čitelné materiály:  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu. 
 
11. oddíl: Toxikologické informace 
 
11.1 Informace o toxikologických ú čincích 
Akutní toxicita: 
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: 
80-15-9 kumenhydroperoxid 
Orálně LD50 382 mg/kg (rat) 
Pokožkou LD50 500 mg/kg (rat) 
Inhalováním LC50/4 h 220 mg/l (rat) 
Primární dráždivé ú činky: 
na kůži:  Dráždí kůži a sliznice. 
na zrak:  Dráždivé účinky 
Senzibilizace:  Není známo žádné senzibilizující působení. 
Doplňující toxikologická upozorn ění: 
Produkt poukazuje, na základě výpočtů všeobecných zařaďovacích směrnic ES pro přípravky v 
posledním platném znění následující nebezpečí: dráždivý 
 
12. oddíl: Ekologické informace 
 
12.1 Toxicita 
Aquatická toxicita:  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.3 Bioakumula ční potenciál  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.4 Mobilita v p ůdě  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
Další ekologické údaje: 
Všeobecná upozorn ění: 
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody Nesmí se dostat nezředěný nebo ve 
větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace. 
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT:  Nedá se použít. 
vPvB:  Nedá se použít. 
12.6 Jiné nep říznivé ú činky  
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 
13. oddíl: Pokyny o odstra ňování 
 
13.1 Metody nakládání s odpady  
Doporu čení:  Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. 
Kontaminované obaly:  
Doporu čení:  Odstranění podle příslušných předpisů. 
 
14. oddíl: Informace pro p řepravu  
 
14.1 Číslo OSN  
ADR, ADN, IMDG, IATA  odpadá  
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku  
ADR, ADN, IMDG, IATA  odpadá  
14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu  
ADR, ADN, IMDG, IATA  
třída odpadá  
14.4 Obalová skupina  
ADR, IMDG, IATA  odpadá  
14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí:  
Látka zne čišťující mo ře: Ne  
14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele  
Nedá se použít.  
14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II MARPOL73/78 a p ředpisu IBC  
Nedá se použít.  
UN "Model Regulation":  - 
 
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  
Další relevantní informace nejsou k dispozici.  
15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti:  
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 
 
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: 
H242 Zahřívání může způsobit požár. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
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H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H331 Toxický při vdechování. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 uvedený ch v Oddíle 3 
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) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
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 Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
16.3 Pokyny pro školení 
Pracovnici, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném 
rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, 
se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. 
Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být 
proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. 
16.4 Změny provedené v bezpe čnostním listu 
1. revize ze dne 30. 10. 2017 Změna obecného charakteru: změna v záhlaví a v Oddíle -1 doplněny kontaktní údaje 


