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1.1. Identifikátor výrobku 

TEROSON EF TK 400 známe ako TEROKAL TK 400 

 
Obsahuje: 

Difenylmetándiizokyanát, Izoméry a homológy 

 
1.2. Relevantné identifikačné použitie látky alebo zmesi a použitie, ktoré nie je žiadúce 

Zamýšľané použitie: 
Pena, 1K s hnacím plynom 

 
1.3. Jednotlivé informácie k dodávateľom, ktoré poskytuje bezpečnostný údajový list 

Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstr. 67 
40589 Düsseldorf 

 

Spolková republika Nemecko 

 
Tel.: +49 (211) 797 0 
Fax: +49 (211) 798 4008 

 

ua-productsafety.de@henkel.com 

 
 

1.4. Číslo tiesňovej linky 

Pre tiesňové prípady sú vám k dispozícii závodní hasiči spoločnosti Henkel na telefónnom čísle +49-(0)211-797-3350, vo dne aj v noci. 
 

Ďalšie informácie nájdete na centrále informácií o jedoch a jedovatých látkach. 

ODSEK 1: Opis látky, príp. zmesi a spoločnosti 

+421 2 5477 4166 NTIC, 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

mailto:ua-productsafety.de@henkel.com
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 ODSEK 2: Možné riziká  
 

2.1. Zatriedenie látky alebo zmesi 

 
Zatriedenie (CLP):  

Aerosóly Kategória 1 

H222 Extrémne horľavé a zápalné aerosóly.  

Aerosól Kategória 3 

H229 Zásobníky sú pod tlakom: pri zahriatí môžu prasknúť.  

Dráždivý účinok na kožu Kategória 2 

H315 Spôsobuje podráždenia kože.  

Nebezpečné silné podráždenie očí. Kategória 2 

H319 Spôsobuje silné podráždenie očí.  

Scitlivenie dýchacích ciest Kategória 1 

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergie, astmatické symptómy alebo ťažkosti pri dýchaní. 

Scitlivenie kože Kategória 1 

H317 Môže spôsobiť alergické kožné reakcie.  

Karcinogenita Kategória 2 

H351 Môže prípadne spôsobiť rakovinu.  

Špecifická toxicita orgánov – pre jednorazovej expozícii Kategória 3 

H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.  

Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest  

Špecifická toxicita orgánov – pri opakovanej expozícii Kategória 2 

H373 Pri dlhej alebo opakovanej expozícii môže poškodiť orgány.  

 
2.2. Označovacie prvky 

Označovacie prvky (CLP): 

 

Piktogramy symbolizujúce 

možné nebezpečenstvo: 

 
 

Signálne slovo: Nebezpečenstvo 

 
Výstražné upozornenie: H222 Extrémne horľavý a zápalný aerosól. 

H229 Zásobníky sú pod tlakom: pri zahriatí môžu prasknúť. 

H351 Môže prípadne spôsobiť rakovinu. 

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergie, astmatické symptómy alebo ťažkosti pri dýchaní. 
H335 Môže podráždiť dýchacie cesty. 

H373 Pri dlhej alebo opakovanej expozícii môže poškodiť orgány.  

H317 Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. 

H315 Spôsobuje podráždenia kože. 
H319 Spôsobuje silné podráždenie očí. 
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Doplňujúce informácie 

 
EUH204 Obsahuje izokyanáty, môžu spôsobiť alergické reakcie. 

 

 
Bezpečnostný pokyn P102 Nesmie sa dostať do rúk detí. 

 

 
Bezpečnostný pokyn: 

Prevencia 

P260 Nevdychujte pary. 

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetraných 

priestoroch.  

P280 Používajte bezpečnostné ochranné rukavice/ochranu očí. 

P210 Chráňte pred horúčavou, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom alebo inými 

zdrojmi zapálenia. Nefajčite. 

P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.  

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte, ani po použití. 

 

Bezpečnostný pokyn: 
Skladovanie 

P410+P412 Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Nevystavujte teplotám prekračujúcim 
50 °C/122 °F. 

 

 
Bezpečnostný pokyn: 

Likvidácia  

P501 Obsah/zásobník odstráňte podľa národných predpisov 

 

 
 

2.3. Ostatné nebezpečenstvá 

Pokyn podľa Prílohy XVII. 56 REACH 

V prípade osôb, ktoré už sú citlivé na diizokyanáty môže manipulácia s týmto výrobkom spustiť alergické reakcie. V prípade 

astmy, ekzematických ochoreniami kože alebo kožných problémoch sa vyhnite kontaktu s výrobkom, vrátane kožného kontaktu 

s výrobkom. Výrobok nepoužívajte v nedostatočne vetraných miestnostiach alebo noste ochrannú masku s vyhovujúcim 

plynovým filtrom (Typ A1 podľa normy EN 14387). 
Rozpúšťací prostriedok obsiahnutý vo výrobku sa počas spracovania vyparuje a jeho pary môžu spolu so vzduchom vytvoriť 
zmes, ktorá môže prípadne spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu a/alebo ľahko zápalnú zmes pary a vzduchu. 
Tehotné ženy by sa mali bezpodmienečne vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s kožou. 
 

 
 ODSEK 3: Zloženie / Údaje o zložení  

 

3.2. Zmes 

 
Všeobecná chemická charakteristika: 

1K-PU-pena v tlakovej plynovej nádobe 

Základné látky prípravy: 

Polyuretán-prepolymér 

S voľným 4,4'-Metylendifenyldiizokyanátom (MDI) 

Základ hnacieho plynu: Difluoretán 
Dimetyléter 
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Údaje o jednotlivých obsiahnutých zložkách podľa normy CLP (EG) č. 1272/2008: 

 
 Nebezpečné obsiahnuté zložky 

CAS-č. 
EG-číslo 

REACH-Reg. č. 
Obsah Zatriedenie 

1,1-Difluorethan 

75-37-6 

200-866-1 

01-2119474440-43 

10- < 15 % Horľavý  plyn 1 

H220 

Difenylmetándiizokyanát, izoméry a 
homológy 

9016-87-9 

202-966-0 10- < 15 % Carc. 2 
H351 

Acute Tox. 4; Vdýchnutie 

H332 
STOT RE 2 

H373 

Eye Irrit. 2 
H319 

STOT SE 3 

H335 
Skin Irrit. 2 

H315 

Resp. Sens. 1 
H334 

Skin Sens. 1 

H317 

Dimetyléter 
115-10-6 

204-065-8 
01-2119472128-37 

5- < 10 % Flam. Gas 1 
H220 

Press. Gas 

H280 

 
Úplné znenie H-stanov a iných skratiek, pozri kapitolu 16 'Ostatné údaje. 

Pre látky bez zatriedenia môžu byť dostupné krajinsky špecifické hraničné hodnoty pracovného miesta. 

 

 
 

 ODSEK 4: Opatrenia prvej pomoci  

 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

 
Všeobecné pokyny: 
Pri ťažkostiach vyhľadajte lekára. 

 
Vdýchnutie: 

Čerstvý vzduch, pri pokračujúcich a dlhotrvajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. 
Po vdýchnutí sa následky môžu dostaviť aj oneskorene. 

 
Kontakt s kožou: 

Čerstvá pena: Produkt okamžite pomocou čistej utierky odstráňte z dotknutej oblasti na koži a následne odstráňte zvyšky 

rastlinným olejom. Ošetrovanie pokožky. Stvrdnutú penu odstráňte iba mechanicky. 

 
Kontakt s očami: 

Okamžité vypláchnutie ľahkým prúdom vody alebo roztokom na vypláchnutie očí (min. 5 minút). Ak vás oči ešte stále bolia 
(silné bolesti, citlivosť na svetlo, obmedzenie videnia) vyplachujte ďalej a vyhľadajte lekára alebo navštívte nemocnicu. 

 

 
Prehltnutie: 
Vypláchnutie úst, nevyvolávajte žiadne vracanie, konzultujte s lekárom. 

 
4.2. Najdôležitejšie akútne a neskôr nastupujúce symptómy a účinky 

Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. 

Spôsobuje ťažké podráždenie očí. 

Dýchacie cesty: Podráždenie, kašeľ, dýchavičnosť/respiračné poruchy, pocit ťažoby na hrudi  

(Angina Pectoris). 

Koža: Sčervenanie, zápal. 

Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergie, astmatické symptómy alebo poruchy dýchania. 
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 ODSEK 5: Opatrenia na ochranu pred požiarom  

 
5.1. Hasiaci prostriedok 

Vhodné hasiace prostriedky: 

Oxid uhličitý, pena, prášok, prúd/hmla z vodného spreja 

 
Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostných dôvodov: 
Prúd vody 

 
5.2. Špeciálne nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

V prípade požiaru je možná tvorba pár z izokyanátanu. 

V prípade požiaru sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxidy dusíka (NOx). 

5.3. Pokyny pre ochranu pred požiarom 

Noste ochranu dýchacích ciest, ktorá nie je závislá od vlastností okolitého prostredia. 
Noste osobné ochranné vybavenie. 

 
Dodatočné pokyny: 

Ohrozené zásobníky chlaďte prúdom tečúcej vody. 

 

 ODSEK 6: Opatrenia pri neúmyselnom uvoľnení  

 
6.1. Preventívne opatrenia týkajúce sa osôb, ochranné vybavenie a ochranné prostriedky a postup uplatňovaný 
v núdzových prípadoch 
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. 

Zabezpečte dostatočné vetranie a odvetranie. 
Noste osobné ochranné prostriedky a vybavenie. 

 
6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia 

Zabezpečte, aby sa látka nedostala do kanalizácie/do povrchovej alebo podzemnej vody. 

 
6.3. Metódy a materiál pre zadržanie a čistenie 

Mechanicky zachytiť. 
Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa ods. 13. 

 
6.4. Odkaz na ostatné odseky 

Dodržiavajte pokyny uvedené v ods. 8 

 
 ODSEK 7: Manipulácia a skladovanie  

 
7.1. Ochranné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu 

Dobre vetrajte pracovný priestor. Zabráňte vzniku otvoreného ohňa, iskier a zdrojov zapálenia, odpojte elektrické 
zariadenia. Nefajčite, nezvárajte, zvyšky neodstraňujte do odpadovej vody. 
Pri preprave motorovými vozidlami: Nádobu uchovávajte obalenú utierkou v batožinovom priestore, v žiadnom prípade 
nie na zadnom sedadle. 
Pri spracovaní väčších množstiev (> 1 kilogram) dbajte dodatočne na nasledovné: Pri spracovaní a sušení, ako aj po lepení 

dobre vetrajte. Zabráňte vzniku zdrojov zapálenia aj vo vedľajších miestnostiach, napr. oheň na sporákoch a v rúrach, 

elektrické prístroje ako ohrievače, akumulačné kachle na nočný prúd atď. včas vypnite, aby boli pri začatí prác 

vychladnuté. Zabráňte akejkoľvek tvorbe iskier, a to aj na elektrických spínačoch a aparátoch. 

 
Hygienické opatrenia: 

Počas výkonu práce nejedzte, nepite a nefajčite. 

Pred prestávkami a po konci pracovnej doby si dôkladne umyte ruky. 
Znečistenia rúk odstráňte pomocou rastlinného oleja; starostlivosť o kožu. 

 
7.2. Podmienky pre bezpečné skladovanie po zohľadnení neznášanlivostí 

Pri nádobách so stlačeným plynom: Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. 

Skladujte v chlade a suchu. 

Teploty medzi + 5 °C a + 25 °C 

Zásobníky skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste. 
Neskladujte spolu s potravinami. 

 
4.3. Pokyny pre lekársku prvú pomoc alebo špeciálne ošetrenie 
Pozri kapitolu: Opis opatrení prvej pomoci 
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7.3. Špecifické konečné použitie 
Pena, 1K s hnacím plynom 

 
 

 ODSEK 8: Ohraničenie a monitorovanie expozície/osobné ochranné prostriedky  

 

8.1. Parametre, ktoré je nutné sledovať 

Hraničné hodnoty pracovného miesta 

Platné pre Spolkovú republiku Nemecko 
 

 
Obsiahnutá látka [regulovaná skupina 

látok] 

Ppm mg/m3
 Typ hodnoty Kategória Krátkodobá 

hodnota / Poznámky 

Zákonný zoznam 

4,4'-Metyléndifenyldiizokyanát 
101-68-8 

[4,4'- METYLÉNDIFENYLDIIZOKYANÁT, 
SUMA Z PARY A 
AEROSÓLOV] 

  Kategórie pre 
krátkodobé 
hodnoty 

Kategória I: Látky, pri 

ktorých je lokálne pôsobenie 

určené hraničnou hodnotou 
alebo látky, na ktoré sú 

dýchacie cesty citlivé. 

TRGS 900 

4,4'- Metyléndifenyldiizokyanát 
101-68-8 

[4,4'- METYLÉNDIFENYLDIIZOKYANÁT, 
SUMA Z PARY A 
AEROSÓLOV] 

 0,05 AGW: =2= 

Ak sú dýchacie hraničné 

hodnoty a biologické hraničné 
hodnoty dodržané, nemalo by 

nastať žiadne reprodukčné 

poškodenie alebo poškodenie 
plodu (pozri číslo 2.7). 

TRGS 900 

4,4'- Metyléndifenyldiizokyanát 
101-68-8 

[4,4'- METYLÉNDIFENYLDIIZOKYANÁT, 
SUMA Z PARY A AEROSÓLOV] 

  Faktor prekročenia: 1 

Látky vyznačené 

s maximálnou hodnotou 

a krátkodobým faktorom. 

Dýchacie hraničné hodnoty sa 
uvádzajú ako hodnoty 

s maximálnym limitom. 

TRGS 900 

4,4'- Metyléndifenyldiizokyanát 
101-68-8 
[4,4'- METYLÉNDIFENYLDIIZOKYANÁT, 
SUMA Z PARY A AEROSÓLOV] 

  Označenie kože: Styk s pokožkou TRGS 900 

Dimetyléter 

115-10-6 

[DIMETYLÉTER] 

1.000 1.920 Stredná denná hodnota Indikatívna ECTLV 

Dimetyléter 

115-10-6 
[DIMETYLÉTER] 

1.000 1.900 Dýchacie hraničné 
hodnoty: 

8 TRGS 900 

Dimetyléter 

115-10-6 
[DIMETYLÉTER] 

  Kategórie pre 

krátkodobé 
hodnoty 

Kategória II: 

Resorpčné účinné látky 

TRGS 900 



SDB-Nr.: 352953 V003.5 TEROSON EF TK 400 známe ako TEROKAL TK 400 Strana 7 z 15 
 

 
Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 

 
Názov zo zoznamu Fond životného 

prostredia 

Čas 

expozície 

Hodnota Poznámky 

   mg/l ppm mg/kg ostatné  

1,1-Difluoretán 
75-37-6 

Sladká voda     0,048 mg/L  

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

Slaná voda     0,0048 mg/L  

1,1- Difluoretán 

75-37-6 

Voda  (dočasné 

uvoľnenie) 

    0,48 mg/L  

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

Sediment 
(sladká voda) 

   0,19 mg/kg   

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

Sediment 
(Slaná voda) 

   0,019 
mg/kg 

  

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

Pôda    0,141 
mg/kg 

  

Dimetyléter 
115-10-6 

Sladká voda     0,155 mg/L  

Dimetyléter 
115-10-6 

Sediment 
(Slaná voda) 

   0,681 
mg/kg 

  

Dimetyléter 
115-10-6 

Pôda    0,045 
mg/kg 

  

Dimetyléter 
115-10-6 

STP     160 mg/L  

Dimetyléter 
115-10-6 

Slaná voda     0,016 mg/L  

Dimetyléter 

115-10-6 
Voda (dočasné 

uvoľnenie) 

    1,549 mg/L  

Dimetyléter 
115-10-6 

Sediment 
(Slaná voda) 

   0,069 
mg/kg 

  

 

 
Derived No-Effect Level (DNEL): 

 

Názov zo zoznamu Oblasť použitia Spôsob 
expozície 

Vplyv na zdravie Dĺžka 

expozície 

Hodnota Poznámky 

1,1-Difluoretán 

75-37-6 

Zamestnanec Vdýchnutie Dlhodobá 

expozícia – 
systémové 

efekty 

 2713 mg/m3  

1,1-Difluoretán 

75-37-6 

Široká 

verejnosť 

Vdýchnutie Dlhodobá 

expozícia – 
systémové 

efekty 

 675 mg/m3  

Dimetyléter 

115-10-6 

Zamestnanec Vdýchnutie Dlhodobá 
expozícia – 
systémové efekty 

 1894 mg/m3  

Dimetyléter 

115-10-6 
Široká 
verejnosť 

Vdýchnutie Dlhodobá 
expozícia – 

systémové 

efekty 

 471 mg/m3  

 

 
Biologická hraničná hodnota (BGW): 

Žiadna 

 

8.2. Ohraničenie a monitorovanie expozície: 

 
Ochrana dýchacích ciest: 

Výrobok sa smie používať iba na dobre a intenzívne vetranom a odvetrávanom pracovisku. Ak nie je intenzívne vetranie 
a odvetrávanie možné, musí sa používať a nosiť ochrana dýchacích ciest, ktorá nie je závislá od cirkulácie vzduchu. 

 
Ochrana pokožky rúk: 
Noste pribalené ochranné rukavice. Doba použiteľnosti < 5 minút. 
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Ochrana očí: 

Noste tesno priliehajúce ochranné okuliare. 

 
Ochrana celého tela: 
Noste vhodné ochranné oblečenie. 

 

 
 ODSEK 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti  

 
9.1. Údaje k základným fyzikálnym a chemickým vlastnostiam 

Vzhľad a výzor Aerosól 

Aerosól 

Zelený 
Zápach Pripomínajúci éter 
Prahová hodnota zápachu Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné  

 
 

Hodnota pH Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Teplota varu Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Teplota vzplanutia Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Teplota rozkladu Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Tlak pár Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Hustota 
() 

1 g/ml 

Objemová hmotnosť Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Viskozita Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Viskozita (kinematická) Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Výbušné vlastnosti Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Rozpustnosť v kvalitatívna 

(23 °C (73.4 °F)) 

Pomaly reaguje s vodou a uvoľňuje sa oxid uhoľnatý. 

Rozpustnosť kvalitatívna 
(20 °C (68 °F); Lsm.: Voda) 

Nerozpustné 

Teplota tuhnutia Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Teplota topenia Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 
Horľavosť  Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Teplota samovznietenia Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Medze výbušnosti 

Spodná 
Horná  

 

0,40 %(V) 
32 %(V) 

Rozdeľovací koeficient: n-Octanol/voda Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

Rýchlosť odparovania Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 
Hustota pár Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 
Oxidačné vlastnosti Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné 

 

9.2. Ostatné údaje 

 

 Nie sú dostupné žiadne údaje / Neaplikovateľné  

 

 ODSEK 10: Stabilita a reaktivita  

 
10.1. Reaktivita 

Reakcia s vodou, tvorba CO2 
Zvýšenie tlaku v uzatvorenej nádobe 
Reakcia s vodou, alkoholmi a aminmi. 

 
10.2. Chemická stabilita 

Stabilné za predpokladu dolu uvedených 
skladovacích podmienok. 

 
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Pozri odsek Reaktivita. 

 
10.4. Podmienky, ktorým je nutné 
zabrániť 
Vlhkosť 
Teploty nad cca 50 °C 
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10.5. Nezlučiteľné materiály 
Pozri odsek Reaktivita. 

 
10.6. Nebezpečné rozkladné produkty 

Pri vyšších teplotách je možné oddelenie izokyanátu. 
Pri kontakte s vlhkosťou sa tvorí oxid uhličitý a tým aj pretlak v uzatvorených zväzkoch – nebezpečenstvo roztrhnutia alebo prasknutia! 

 
 

 ODSEK 11: Toxikologické údaje  

 

11.1. Údaje k toxikologickým účinkom 

 
Všeobecné údaje o toxikológii: 

Zmes je zatriedená na základe dostupných údajov o nebezpečnosti obsiahnutých látok, ako je definované v zatrieďovacích 
kritériách pre zmesi pre každú triedu nebezpečnosti v Prílohe 1 Nariadenia ES 1272/2008/ES. Relevantné dostupné informácie 
pre zdravotné a ekologické aspekty substancií z kapitoly 3 sú dostupné v nasledujúcom texte.  
Osoby, ktoré na izokyanáty reagujú alergicky, by nemali prísť do kontaktu s výrobkom.  
Sú možné krížové reakcie s inými zlúčeninami na báze izokyanátu. 
Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii môže poškodiť orgány. 

 
 

Akútna inhalatívna toxicita: 

Môže dráždiť dýchacie cesty. 
Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii nemožno vylúčiť zdravotné ťažkosti. 
Toxicita výrobku sa zakladá na jeho narkotických účinkoch po inhalácii plynov a pár. 

 

 
Podráždenia kože: 
Spôsobuje podráždenie kože. 

 
Podráždenia očí: 

Spôsobuje ťažké podráždenie očí. 

 
Citlivosť: 

Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergie, astmatické symptómy alebo ťažkosti pri dýchaní. 
Môže spôsobiť alergické reakcie na koži. 

 
Karcinogenita: 

Eventuálne môže vyvolať 
a spôsobiť rakovinu. 

 

Akútna orálna toxicita: 
 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Typ 

hodnoty 

Hodnota Spôsob expozície Dĺžka 

a trvanie 

expozície 

Druhy Metódy  

Metyléndifenyldiizokyanát, 

Izoméry a homológy 
9016-87-9 

LD50 > 10.000 mg/kg Orálne  Potkan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

Dimetyléter 
115-10-6 

LD50 > 2.000 mg/kg Orálne Potkan 

 
Akútna inhalatívna toxicita: 

 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Typ 

hodnoty 

Hodnota Spôsob expozície Dĺžka 

a trvanie 

expozície 

Druhy Metódy  

1,1-Difluoretán 
75-37-6 

LC50 > 437500 ppm   Potkan  

 
Akútna dermálna toxicita: 

 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Typ 

hodnoty 

Hodnota Spôsob expozície Dĺžka 

a trvanie 

expozície 

Druhy Metódy  

Metyléndifenyldiizokyanát, 

Izoméry a homológy 
9016-87-9 

LD50 > 9.400 mg/kg Dermálne  Potkan OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

Dimetyléter 
115-10-6 

LD50 > 2.000 mg/kg Dermálne Králik 
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Zárodková bunka - mutagenita: 

 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Výsledok Typ štúdie / cesta 

aplikácie 

Metabolická 

aktivácia / čas 

expozície 

Druhy Metóda 

Dimetyléter 115-10-6 negatívny bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne   

 
Toxicita pro opakovanom podávaní a aplikácii: 

 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Výsledok Spôsob 

expozície 

Dĺžka expozície / 

frekvencia použitia 

Druhy Metóda 

Metyléndifenyldiizokyanát, 

Izoméry a homológy 
9016-87-9 

NOAEL=0,2 

mg/m³ 
Inhalácia: 

Aerosól 

2 y6 h per d, 5 d per 

week 

Potkan OECD Guideline 453 (Combined Chronic 

Toxicity / Carcinogenicity Studies) 

Dimetyléter 
115-10-6 

NOAEL=> 10000 
Ppm 

Inhalácia 4 week6 hours/day, 5 
days/week 

Potkan  

 
 ODSEK 12: Údaje týkajúce sa životného 

prostredia 

 

 
Všeobecné informácie k ekológii: 

Zmes je zatriedená na základe dostupných údajov o nebezpečnosti obsiahnutých látok, ako je definované v zatrieďovacích kritériách pre zmesi 
pre každú triedu nebezpečnosti v Prílohe 1 Nariadenia ES 1272/2008/ES. Relevantné dostupné informácie pre zdravotné a ekologické aspekty 
substancií z kapitoly 3 sú dostupné v nasledujúcom texte.  

Nelikvidujte do odpadových vôd, pôdy alebo do vodstva. 
 

 

12.1. Toxicita 
 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

Typ 

hodnoty 

Hodnota Štúdie 
akútnej 
toxicity 

Doba 

trvania 

expozície 

Druhy Metódy 

1,1-Difluoretán 
75-37-6 

LC50 356 mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN 38412-15 

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

EC50 383 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna  

1,1- Difluoretán 75-37-6 EC50 > 433 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum 

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

OECD Guideline 201 (Alga, 

Growth Inhibition Test) 

1,1- Difluoretán 
75-37-6 

EC0 135 mg/l Bacteria 16 h   

Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry 

a homológy 
9016-87-9 

LC50 > 1.000 mg/l Fish 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

Dimetyléter 115-10-6 LC50 > 4.000 mg/l Fish 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline 203 (Fish, 
Acute Toxicity Test) 

Dimetyléter 115-10-6 EC50 > 4.000 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna    OECD Guideline 202 
(Daphnia sp. Acute 
Immobilisation Test) 

Dimetyléter 115-10-6 EC50 > 1.000 mg/l Algae   OECD Guideline 201 (Alga, 

Growth Inhibition Test) 

Dimetyléter 115-10-6 EC10 > 1.600 mg/l Bacteria 30 min 
 

 
 

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť 
 

Nebezpečné obsiahnuté látky 
CAS-č. 

Výsledok Spôsob expozície Odbúrateľnosť  Metóda 
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Dimetyléter 115-10-6 Za skúšobných podmienok 

nenastane žiadne 
biologické odbúranie 

aeróbne 5 % EU Method C.4-A (Determination of the 
"Ready" BiodegradabilityDissolved 
Organic Carbon (DOC) Die-Away Test) 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál / 12.4. Mobilita v pôde 
 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

LogKow Biokoncentračný 

faktor (BCF) 

Doba trvania 

expozície 

Druhy Teplota Metóda 

1,1-Difluoretán 
75-37-6 

0,75      

Dimetyléter 
115-10-6 

0,1      

 
 

12.5. Výsledky posúdenia a vyhodnotenia PBT- a vPvB 
 

Nebezpečné obsiahnuté látky 

CAS-č. 

PBT/vPvB 

1,1-Difluoretán 
75-37-6 

Nespĺňa kritériá perzistencie, bioakumulatívny a toxický (PBT), veľmi perzistentný a veľmi 
bioakumulatívny (vPvB). 

Metyléndifenyldiizokyanát, izoméry a homológy 
9016-87-9 

Nespĺňa kritériá perzistencie, bioakumulatívny a toxický (PBT), veľmi perzistentný a veľmi 
bioakumulatívny (vPvB). 

Dimetyléter 
115-10-6 

Nespĺňa kritériá perzistencie, bioakumulatívny a toxický (PBT), veľmi perzistentný a veľmi 
bioakumulatívny (vPvB). 

 

12.6. Ostatné škodlivé účinky 

Nie sú dostupné žiadne údaje. 

 
 

 ODSEK 13: Pokyny na likvidáciu  

 
13.1. Postup likvidácie odpadov 

Likvidácia výrobku: 
Zvyšky výrobku odstráňte a zlikvidujte podľa lokálnych úradných ustanovení. 

 
Likvidácia nevyčisteného obalového materiálu: 

Obalový materiál priraďte systému opätovného zhodnotenia a separovania iba po úplnom odstránení všetkých zvyškov výrobku. 

Vyprázdnené PU-penové nádoby zašlite na opätovné zhodnotenie a separovanie v originálnom balení na adresu: PDR GmbH, D-

95349 THURNAU (zásielkový servis zdarma na telefónnom čísle: 0800-783 6736, príp. fax.: 0800-783 6737). Alebo odovzdajte 

osobne na každom odbernom mieste kusového prepravovaného tovaru spoločnosti Deutsche Bahn AG. Jednorazovo odovzdajte 

nádoby na komunálnych odberných miestach. 

 
Kľúč pre triedenie odpadov 

160504 plyny v tlakových nádobách obsahujúce nebezpečné látky (vrátane halónov) 
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 ODSEK 14: Údaje pre prepravu  

 
 

14.1. UN-číslo 

 
ADR 1950 
RID 1950 

ADN 1950 

IMDG 1950 
IATA 1950 

 
14.2. Riadne označenie prepravy UN 

 
ADR BALENIA SO STLAČENÝM PLYNOM 

RID BALENIA SO STLAČENÝM PLYNOM 

ADN BALENIA SO STLAČENÝM PLYNOM 

IMDG AEROSOLY 
IATA Aerosóly, horľavé 

 
14.3. Prepravné triedy nebezpečenstva 

 
ADR 2.1 

RID 2.1 

ADN 2.1 
IMDG 2.1 
IATA 2.1 

 
14.4. Balné skupiny 

 
ADR 

RID 

ADN 
IMDG 
IATA 

 
 

14.5. Nebezpečenstvá pre životné prostredie 

 
ADR Neaplikovateľné 
RID Neaplikovateľné 

ADN Neaplikovateľné 

IMDG Neaplikovateľné 
IATA Neaplikovateľné 

 
14.6. Zvláštne preventívne opatrenia pre používateľa 

 
ADR Neaplikovateľné 

 Kód tunelu: (D) 
RID Neaplikovateľné 

ADN Neaplikovateľné 

IMDG Neaplikovateľné 
IATA Neaplikovateľné 

 
14.7. Preprava hromadného nákladu podľa Prílohy II Dohody MARPOL a podľa kódu IBC 

 

Neaplikovateľné 

 

 
 

 ODSEK 15: Právne predpisy  

 
 

15.1. Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia a špecifické právne predpisy pre látky alebo zmesi 

VOC-Obsah 

(VOCV 814.018 VOC-Nariadenie CH) 

9,52 % 
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15.2. Posúdenie a vyhodnotenie bezpečnosti látky 

Posúdenie a vyhodnotenie bezpečnosti látky sa nevykonalo. 

 

Národné predpisy/pokyny (Spolková republika Nemecko): 

 
WGK: 2, výrobok ohrozujúci vodstvo. (VwVwS zo dňa 17. mája 1999 ) 

Zatriedenie podľa pravidiel zmesi 

BG-predpisy, pravidlá, informácie:  

 BG-poznámkový list: BGI 524 Nebezpečné látky; Výroba polyuretánu a spracovanie / 
izokyanát (M 044) 

 BG-Predpis: BGV B 1 Manipulácia s nebezpečnými látkami 

Trieda skladovania podľa TRGS 
510: 

2B 

Všeobecné pokyny (DE): Tento výrobok spadá do Nariadenia o zákazu chemikálií (ChemVV). 
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 ODSEK 16: Ostatné údaje  

 
Označenie výrobku je uvedené v kapitole 2. Úplné znenie všetkých skratiek v uvedenom bezpečnostnom údajovom liste je 
nasledovné: 

H220 Extrémne zápalný plyn. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí a zohrievaní môže explodovať. 

H315 Spôsobuje podráždenia kože. 

H317 Môže spôsobovať alergické reakcie na koži. 

H319 Spôsobuje silné dráždenie očí. 

H332 Pri vdýchnutí je zdraviu škodlivé. 

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergie, astmatické symptómy alebo dýchacie ťažkosti. 

H335 Môže dráždiť dýchacie cesty. 

H351 Prípadne môže spôsobiť a vyvolať rakovinu. 
H373 Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii môže poškodiť orgány. 

 
 

Ďalšie informácie: 

Údaje sú uvedené na základe dnešného stavu vedomostí a týkajú sa na výrobok v stave, v akom bol dodaný. 
Majú popisovať naše výrobky s ohľadom na nevyhnutné bezpečnostné požiadavky a nemajú tým pádom význam zabezpečovania 
určitých vlastností. 

 

Prvky označovania (DPD): 

 
F+ - Vysokozápalné a 
výbušné 

Xn – Zdraviu škodlivé 

 

  
 

 
R-Pokyny: 

R12 Vysokozápalné a vysokovýbušné. 

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu. 

R40 Podozrenie na rakovinotvorné účinky. 

R42/43 Vdýchnutie a kožný kontakt môže spôsobiť senzibilizáciu a citlivosť. 
R48/20 Zdraviu škodlivé: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhšie trvajúcej expozícii vdýchnutím. 

 
S-Pokyny: 

S2 Nesmie prísť do kontaktu s deťmi. 

S23 Nevdychujte výpary. 

S24/25 Zabráňte kontaktu s očami a kožou. 

S36/37/39 Pri práci noste vhodné príslušné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. 

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, ihneď vyhľadajte lekára (ak je to možné, predložte túto etiketu). 

S46 V prípade prehltnutia vždy vyhľadajte lekára a predložte mu balenie alebo etiketu. 

S51 Používajte iba v dobre vetraných miestnostiach. 
S56 Tento výrobok a jeho zásobník odstráňte a zlikvidujte prostredníctvom likvidácie problematického odpadu. 

 
Zvláštne označenie: 
Obsahuje izokyanát, dodržujte pokyny výrobcu. 

Zásobník je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Ani po použití neotvárajte násilím ani 
nehádžte do otvoreného ohňa. Nestriekajte do plameňa alebo na horiace predmety. Držte ďalej od zdrojov zapálenia – nefajčite. 
Deti nesmú prísť do kontaktu s výrobkom. 

 

 
Obsahuje: 

Difenylmetándiizokyanát, izoméry a homológy 

 
 

Relevantné zmeny sa v tomto bezpečnostnom údajovom liste znázornia pomocou zvislých línií na ľavom okraji. Príslušný text 

sa potom zobrazí inou farbou a vo vytieňovaných poliach.  

 


