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VITOMOUNT 125 SS 70 

Bezpečnostní list výrobku 
 

1.Určení výrobku a dodavatele:  
Název výrobku: VITOMOUNT 125 SS - 70 Skupinový název: oboustranně lepicí páska s pěnovým 

nosičem.  
  
Použití výrobku: montážní a upevňovací páska 
 
Informace o dodavateli:  
Název firmy: Stokvis Promi Czech s.r.o. IČO: 257 19 912 
Adresa: Hlubočepská 70, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 
Telefon: +420 246 088 111 
 
2.Informace o složení výrobku: 
A.Látky rozhodující o zdravotní nebezpečnosti výrobku: 
Neobsahuje nebezpečné složky. 
B.Ostatní složky: 

Složka: CAS No. %váhová 
PE a PP homo a kopolymer  nepřiřazeno  
akrylátové lepidlo nepřiřazeno  
Silikonizovaný papír nepřiřazeno  
Silikonizovaná PE folie nepřiřazeno  
 
3.Údaje o nebezpečnosti výrobku: 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: 
Nejsou známa žádná bezprostřední zdravotní rizika 
spojená s používáním výrobku. 

Možné obecné ohrožení zdravotního stavu při 
dlouhodobém působení: 
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s pokožkou může 
vyvolat drobné podráždění. 

 
4.Pokyny pro první pomoc: 
Zasažení oka: 
Při běžném způsobu práce není pravděpodobné. 
Vymýt proudem vody, při přetrvávajícím podráždění 
vyhledat lékaře. 

Nadýchání: 
Za normálních podmínek neuvolňuje nebezpečné 
výpary. 
V případě nadýchání se plynů uvolněných během 
požáru, postiženého dopravit na čerstvý vzduch a 
přivolat lékaře. 

Kontakt s pokožkou: 
Umýt vodou a mýdlem. Při neustupujícím podráždění 
vyhledat lékaře. 

Požití: 
Při běžném způsobu práce není pravděpodobné. 

 
5.Požárně-bezpečnostní charakteristika: 
Hasební prostředky:  Je možno použít všechny běžné hasební prostředky. 
Zvláštní hasební postupy:  Použít uzavřený dýchací přístroj. 
Mimořádná požární rizika – nebezpečí výbuchu:  Při hoření může uvolňovat dráždivé plyny a CO. 
 
6.Pokyny pro případ náhodného úniku výrobku: 
Shromáždit v přepravních obalech. 
 
7.Manipulace a skladování: 
Žádná mimořádná rizika. Uchovávat v suchu a v chladu. 
 
8.Kontrola expozice a ochrana osob: 
Technická opatření: 
Nejsou zvláštní požadavky. 

Osobní ochranné pomůcky: 
Vhodný pracovní oděv. 

Kontrolní parametry: 
Nejsou požadovány. 

Další údaje: 
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. 
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9.Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství: pevná látka 
Rozpustnost ve vodě: nerozpustná 
 
10.Stabilita a reaktivita: 
Stabilita: 
Za normálních podmínek stabilní. 

Nebezpečný rozklad výrobku: 
Při ohřátí může uvolňovat těkavé sloučeniny. 

 
11.Toxikologické informace: 
Akutní toxicita: 
Nejsou známa bezprostřední zdravotní rizika. 
Chronická toxicita: 
Při dlouhodobém kontaktu s pokožkou malá možnost podráždění. 
 
12.Ekologické informace: 
Škodlivost životnímu prostředí: 
Nejsou žádné indikace svědčící o nebezpečnosti tohoto 
materiálu pro životní prostředí. 

Pohyblivost v prostředí: 
Výrobek není rozpustný ve vodě. 

 
13.Informace o nakládání s výrobkem ( likvidace výrobku a obalu ): 
Malé množství se může likvidovat spolu s komunálním odpadem, větší množství odpadu předat k recyklaci. 
Obaly vytřídit a recyklovat spolu se starým papírem. 
 
14.Informace o přepravě: 
Nepodléhá žádným omezením při přepravě. 
 
15.Informace o právních předpisech vztahujících se k výrobku: 
Nejedná se o zdraví škodlivý výrobek 
 
16.Ostatní informace: 
Zpracováno dne 10.12.2002 
Podle Sichereitdatenblatt z 22.12.94 
Revize: 3.11.2008 

 


