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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY(PRÍPRAVKU) A  SPOLO ČNOSTI (PODNIKU) 
1.1. Identifikácia látky : homopolymér vinylacetátu  
Obchodný názov:            D U V I L A X   Expres LS  
1.2. Použitie látky: 
� jednozložkové lepidlo na drevo s rýchlou tvorbou spoja, dlhodobo odolávajúce vlhkosti podľa 
EN 204 v kategórii D3.  
� lepenie montážnych a plošných spojov, na lepenie dýh, rámov, pozdĺžne spájanie, výrobu 
okien, dverí, nábytku, parkiet a na stolárske práce. Lepí tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesku a 
aglomerované materiály na báze buničiny 
� určený na lepenie predmetov, ktoré budú umiestnené v exteriéroch chránených pred 
poveternostnými vplyvmi, resp. v interiéroch s častým krátkodobým vplyvom vody alebo kondenzátu 
vzdušnej vlhkosti alebo dlhodobým vplyvom vysokej vlhkosti vzduchu 
� vhodné aj na lepenie detských drevených hračiek a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami 
1.3. Identifikácia spoločnosti / podniku: 

Duslo, a.s. Ša ľa 
Administratívna budova ev.č. 1236 

927 03 Šaľa 
Slovenská republika 

tel.:+421 31 775 2961   fax.: + 421 31 775 3014     e-mail: ejurisova@duslo.sk 
1.4. Núdzový telefón: 
Podnikový dispečing       tel.:            + 421 31 775 4112      
                                                   fax:      + 421 31 775 4088 
                                                   e-mail:       dispecer@duslo.sk 

TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM, 
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Bratislava 
Tel.č. +421/2/54774 166,   Fax.č. +421/2/54774 605      e-mail.: ntic@ntic.sk  
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČENSTIEV 
Klasifikácia / identifikácia rizika:     Nie je klasifikované 
Pre ľudský organizmus   
Kontakt s pokožkou:     dlhý kontakt môže spôsobiť podráždenie. 
Zasiahnutie očí:            dlhý kontakt môže spôsobiť podráždenie 
Vdychovanie: vysoká koncentrácia disperzných pár môže spôsobiť dráždenie nosa a horných 
dýchacích ciest s príznakmi bolenia hrdla a kašľania. 
Požitie:      malé množstvá nespôsobujú otravu  veľké množstvá môžu vyvolať žalúdočno-
črevné poruchy  
Pre životné prostredie:    Nie sú známe 
Iné nebezpečenstvá:       Nie sú známe 

3. ZLOŽENIE/  INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH   
3.1. Zloženie 
prípravku : 

Obsah  (%) CAS: EC: IDX:  Symboly: R-vety: 

homopolymér 
vinylacetátu 

 9003-20-7     

3.2. Nebezpečné 
zložky: 

Obsah  (%) CAS: EC: IDX:  Symboly: R-vety: 

3.3. - látka neobsahuje ďalšie nebezpečné zložky. 
3.4. Klasifikácia: Látka nie je klasifikovaná ako  nebezpečná v zmysle zákona č.163/2001Z.z. 
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3.5. Názov 
a registračné číslo: Vodný roztok polyvinylacetátu s ďalšími aditívami  

reg.č.: 

 
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI  

Všeobecne:      Po jednorazovej aplikácii nemá dráždivé účinky na pokožku. Po opakovaných 
aplikáciách má dráždivé účinky, pričom k vyhojeniu dochádza bez následkov.  
Pri inhalácii:     vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch, pri pretrvávaní obtiaží ako je kašeľ,                        
dusnosť, je nutné vyhľadať lekársku pomoc 
Pri postriekaní pokožky:     umyť  teplou vodou a mydlom 
Pri postriekaní očí: vyplachovať očné spojovky veľkým množstvom čistej vody. 
Pri požití:         vypiť malé množstvo čistej vody izbovej teploty (do 2 dcl u dospelého), nevyvolávať 
vracanie 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  
Vhodné hasiace prostriedky:     Polyvinylacetátová disperzia je nehorľavá látka 
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť:     Nie sú 
Nebezpečné produkty horenia:      nevznikajú 
Špeciálne ochranné     pomôcky používané pri hasení požiaru:   - 

6. OPATRENIA PRI  NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
Osobné preventívne opatrenia:     Používanie rukavíc a ochranného odevu. 
Environmentálne preventívne opatrenia: 
Ohraničiť uniknutý materiál so zeminou alebo pieskom. V prípade možnosti znečisťovania 
podzemných vôd alebo povrchových tokov, informujte kompetentné orgány. 
Spôsob čistenia: 
Ak je produkt v kvapalnej forme, zastavte jeho šírenie odčerpaním. Ak je to možné, výrobok môžete 
znovu použiť, alebo zlikvidovať ako odpad. Po odstránení výrobku, opláchnite plochu a použité 
náradie vodou. 

7. MANIPULÁCIA  A S KLADOVANIE  
7.1. Manipulácia: Pri používaní je potrebné predchádzať zasiahnutiu očí a pokožky. 

Držte mimo dosah detí. 
Pri manipulácii používať vhodné osobné ochranné prostriedky (rukavice). 

7.2. Skladovanie:        Tovar dodávaný v obaloch výrobcu sa skladuje v pôvodných uzatvorených 
a neporušených obaloch, v zateplených skladoch pri teplote od 5ºC do 40ºC a  nesmú byť vystavené 
priamemu slnečnému žiareniu. 
Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne k tomu určených zásobníkoch, chránených 
proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia (pH od 3 do 6). V zásobníkoch musí byť zabránené 
voľnému prístupu vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom), alebo musia byť 
vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami 
a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho 
vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom. 

7.3.Osobitné použitia:    Nie je známe. 
8. KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA  

 Limitné hodnoty expozície:  
NPEL pre vinylacetát priemerný: 36 mg/m3    hraničný: nie je stanovený 
8.2. Kontrola expozície:    Zabezpečenie  miestneho vetrania.   
8.2.1. Kontrola pracovnej expozície: 
Ochrana rúk: Používať vhodné ochranné rukavice. 
Ochrana očí Používať vhodné ochranné okuliare . 
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Ochrana dýchacieho ústrojenstva:       Dôkladné vetranie 
Ochrana kože a tela:   pracovný odev, obuv 
8.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: nie je známa 
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1. Všeobecné informácie: 
Vzhľad:   Viskózna kvapalina 
Farba: biela 
Zápach:  Slabo štipľavý 
9.2. Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie: 
Teplota varu (133,32 Pa): >100 °C 
Teplota topenia: 0 °C 
Rozpustnosť: - vo vode : Nerozpustný. V etanole, acetóne a metylacetáte 

rozpustný. 
Stanovenie výbušnosti: Nie je výbušný. 
Viskozita: 4000 - 8000 mPa.s (Rheotest) 
Merná hmotnosť: 1 100 kg/m3 

9.3. Ďalšie informácie:  
10. STABILITA  A  REAKTIVITA   

10.1. Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:   Tepelná degradácia nastane nad 150 °C 
10.2. Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť:      Žiadne nie sú známe 
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:                    Žiadne nie sú známe 
11. TOXIKOLOGICKÉ  INFORMÁCIE  
Akútna toxicita: - 
Dráždivosť: Očná dráždivosť (králik):  slabo dráždivý 
 Kožné podráždenie (králik): krátkokodobé pôsobenie - prakticky nedráždivý . 
Senzibilizácia: Opakovaný alebo dlhodobý kontakt s kožou môže spôsobiť senzibilizáciu. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  
12.1. Ekotoxicita:        Nie sú známe údaje. 

12.2. Mobilita:             nepohyblivý 

12.3. Stálosť a odbúrateľnosť:    Biodegradovateľnosť disperzie v pôde je zrovnateľná s degradáciou           
buničiny. Rýchlosť rozpadu vo vode je nízka. Mechanizmom odstránenia častíc disperzie 
v biologických čistiarňach nie je biologický rozklad, ale koagulácia, sedimentácia a biosorpcia na 
biomasu prítomnú v čistiarni.  
12.4.Bioakumulatívny potenciál:       Neakumuluje sa. 

12.5. Výsledky hodnotenia PBT:      nehodnotené 
12.6. Iné nepriaznivé účinky:            V neriedenom stave môže látka ohroziť proces aktivácie v čističke 
odpadových vôd. 
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
Likvidácia odpadu: ako produkt 

Likvidácia produktu: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.  Podľa kategorizácie 
v katalógu odpadov je registrovaný pod číslom 080410 O. Môže byť zlikvidovaný na spaľovni 
odpadov. Zvyšky materiálu po zriedení vodou, môžu byť zlikvidované v čistiarni odpadových vôd. 
Likvidácia musí vždy spĺňať podmienky platných národných a regionálnych predpisov. 
Zneškodnenie obalu:  Obaly po dôkladnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať do separovaného 
zberu. Obaly väčšieho objemu termicky zneškodniť v spaľovni odpadov. Prázdne obaly z PVAC 
disperzii sú podľa Katalógu odpadov zaradené  pod kódom č. 15 01 02 O  
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14. INFORMÁCIE O  DOPRAVE 
Preprava: 
Prepravuje sa v pôvodných obaloch, chránených pred poškodením. Pri preprave platia predpisy 
verejného prepravcu. Nepodlieha predpisom RID a ADR. 
Prepravný názov: PVAc, homopolymérna disperzia 
Balenie: 

Štandardne sa plní do oceľových pozinkovaných sudov s polyetylénovou vložkou a odnímateľným 
vekom s hmotnosťou náplne 200 kg a 220 kg, do plastových súdkov s polyetylénovou vložkou 
s hmotnosťou náplne 30 kg a 35 kg, do plastových sudov s polyetylénovou vložkou s hmotnosťou 
náplne 125 kg a 200 kg, do 1000 kg plastových kontajnerov, do autocisterien, do železničných 
cisterien,  prípadne do iných vhodných obalov na základe dohody s odberateľom. 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE  
Názov:  Duvilax  
Klasifikácia a 
značenie v zmysle: 

 Príloha č.1; Výnos MH SR č.2/2002 na vykonanie  Zákona č.163/2001 Z.z 
 

Symboly 
nebezpečenstva.: 

žiadny  
    

16. ĎAĽŠIE INFORMÁCIE 
R-vety: žiadne  
S -vety: žiadne  
Použité informačné zdroje: 
Zákon č. 223/01 Z.z. o odpadoch 
Zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z.z., zákona NR SR 
č. 287/1994 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z. 
Zákon č. 68/1979 Zb., o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve. 
Zákon č. 163/ 2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
Nariadenie ES REACH č. 1907/2006 
 
Vydal : DUSLO, a.s. Šaľa     Útvar riadenia a kontroly kvality  
Kontakt : Ing. Emília Jurisová, vedúca útvaru riadenia a kontroly kvality  
                           tel..  +421 31 775  2961   fax.: +421 31 775 3014   e-mail: ejurisova@duslo.sk 
 
 


