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k ochranným nátěrům dřeva
spol. s r.o., Sokolská 613,
OLEUM,
listu
:
MOUSE
bezpečnostního
1.3 Podrobné údaje o dodavateli
160 al Zlín. iCO : 25 32 50 01 DIC CZ25 32 50 01
1.4 Telefonní číslopro naléhavé situace : Toxikologické informariní sďedisko : Na Boj išti 1, l28 08 Praha2, tel- +420
224 919 293 nebo +42a 224 915 402 (nepřetržitá 1ékařská služba). e-mai1 : tis.cuni@cesnet.cz)

oD

2.

IDENTIFIKACE

2,1 Klasifikace látky nebo směsi

:

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272 2008 v platnént :tléní

,.

sig,nální slovo

:

nebezpečí

GHS08

klasifikace. standartní větv o nebezpečnosti (.H-větv) :
Ásp. Tox, 1 H304 Při požitía wiknutí do dýchacích cest můžezpilsobit smrt,
donlňuiicí údaie na štitku :

ťúHoĚo opakovaná expozice můžezpůsobit vysušenínebo popraskání kůže.
pro bezpečnézacházeni (P-vět.v) :
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zákaz kouření,
P210 Chraňte před plamenem a horkými povrchy.
P280 Používejte ocluarrne rukavice ochraruré brýle / obličejový šjít,
p30l + p310: pRI poziií Ókamzite volejte roxtrot-oČrcrÉINFORMAČNÍsrŘPotsKo nebo lékaře.
p33 1 NEVYVOLÁVEJTE zvraceni.
p370 | p378 V případě požá,ru: K uhašeni použijte vodní mlhu, pěnu, práškovéhasivo, nebo oxid uhtiČitý (CO2),

pokyn_v

P403 + P235 Skiadujte na dobře větraném místě, Uchovávejte v chladu,
P405 Skladujte uzamčené.
p50l obsahi obal zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy.

P30l Pzu poŽlrí:
P3l

5 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P10l Je_li nutná |ékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítekl}robku.
p310 okamžitě volejte ToXIKoLocrCrg INFORMAČNÍsrŘpotsKo nebo lékaře,
nebezpečné složky. které musí b:ít uvedeny na štítku:

ou*tu;. Uhlovodíky, Cll_Cl3,

ODDÍL 3.
3.1. Složení: roztok olejů a aditiv

isoalkany, <2oÁaromátů (ES 920_901_0)
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3.2. Údaje o nebezpečných složkách

Es
CAs

Chemický název
(identifikátor)
Uhlovodíky, C1 1-C13, isoalkany,
< 2o/o

Obsah r, Klasifi kace l 27 2 l2008ns
oÁ hm,
Asp. Tox. 1 H304,
50 - -§5
EUH066,

920-901-0

aíOmátú

[Flam. Liq. 4I]22'71

oDD

4.

POKYNY PRo

I(lasifikace

1999/45lEHs
Xn;
R65, R66

Po\IoC

4.1 Popis první pomoci

Projeví-li se zdravobrí potře nebo v případě pochytností uvědomit lékaře. Při bezvědcmí uloát do stabilizované

polohy a nepodávat nic usty. Oděv kontaminovaný přípravkem odlofir
Symptomy otravy se mohou projevltú s časoyým ryžd,Éfrfu-Pmto j€ nezbyhý lékďský dohled po dghr minimálně
48 hodin,
4.1.1 Přinadýchání
Dopravit postiženého na čerswý l,zduch. zajistit teplo a klid, Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu
poskltnout umělé dýchání, Vyhledat lékařskou pomoc.
4.1.2 Při sqvku s kůží
Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůžidůkladně omyjte vel§im množstvím studené nebo vlažnévody a neutrálním
mýdlem nebo doporučeným rnycím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředitlla,
4.1.3 Při zasaženíočí
Ihned promývejte proudem čistévody po dobu minimálně l5 minut s rozeťenými očnimi víčkyaž do vymizení

přízraků dráždění. lhned vyhledejte lékařskou pomoc.
4.1.4 Při požití

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení, nebezpečívdechnutí do plic. Postiženémuzajistěte
teplo a klid,
4.2 Nejdůležitějšíakutní a ooožděné symptomy a účinky
V;ýrobek můžemít nepříznivé účinkyna zďravipři vdechování a absorpcí přes pokožku. MŮže dráždit kŮži, slimice a
oči. Páry mohou způsobit nevolnost. Dráždíoči, dýchaci orgány a kůžis nebezpečímvážného poškození očÍ,
opakovaná expozice můžezpůsobit vysušenínebo popraskání kůže,vdechování par můžezpůsobit ospalost a záyratě.
4.3 Pokyn týkajícíse okarnžitélékařské pomoci a zvláštního ošeření
V případě požitímůžeb;ýt materiál vdechnut do plic a způsobit chemickou pneumonitidu, Zajistěte lékařskéoŠetření
váledem k nutnosti datšiho sledování po dobu nejméně 24 hodin; originální obal s etiketou, popřipadě bezpeČnostní
list dané látky vezmčtc s sebou.

PRo
5.1.

HAslvA

5.2.

zvr,ÁšTníxpnrzrnčNosT vypr'ÝvAJící z r,Árry NEBo strrň§I

Vhodné hasici prostředky: Pro uhaš€ní plamenů použijte vodní mlhu, pěnu suché chemické hasivo nebo
oxid uhličirý (CO2).
Nevhodné hasicí prostředky: Přírné proudy vody.
Nebezpečné produkty spalování: oxidy uhlíku, kouř, výpary, produkty nedokonalého spalování
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POKYNY PRo HA§IČE

Instrukce pro hasební zásah: Evakuujte oblast. Zabraňte. ab1 se odtok z požrámického zaíizeni či ředění
dostal do vodních toků, kanalizace nebo zásob pitné vody". Hasiči musí používat standardní ochranné
pomůcky a v uzaťených prostorách také přenosný dýchací přrstroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení powchů
lystavených ohni a pro ochranu personálu.

zvLÁŠTNÍNE BEzpEČÍ: Hořlavý.
HOŘLAVE VLASTNOSTI

Bod vzplanutí [Metodal: >6loC (l42"F) IASTM D-9__r]
Horní/dolnímez výbušnosti (Přiblřný objemor,í, podíl r e r zduchu): UEL: 7.0 LEL: 0.6
[extrapolovaný]

Teplota samovznícení: >200'C (392'F) ferrrapolor ani]

6.

oPA

v

OPATŘENi NA OCHRA.NL oSoB. OCHRANNÉ pnosrŘrDKY A NOUZOVE POSTUPY
OHLAŠOVACÍPOSTUPY
6.1.

V případě náhodného úniku inťonrrujte přislušrré orgány podle příslušrr.ých pr'edpisů.

OCHRANNÁ

oparŘrxÍ

Zabraňte kontaktu s uniklým materiálem. Varujte nebo evakuujte obyvatele z oblasti v okolí a ve směru
větru, pokud to lyzaduje toxicita nebo hořlavost materiálu. Informace pro protipožární ochranu jsou
uvedeny v Sekci 5. Y'u Yýznamná nebezpečív oddíle Indikace nebezpečí.Viz oddíl 4 - Pokyny pro první
pomoc. Minimální požadavky na osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v odstavci 8. Dalšíochranná
opaření mohou byl nutná v ávislosti na konkrétních okolnostech a/nebo maleckém posudku osob
odpovída.iícíchza nouzové situace.
Pracovní rukavice (přednostně průmyslovérukavice), které poskynrjí dostatečnou odolnost proti
chemikáliím. Poznámka: rukavice vyrobené z PVA nejsou odolné proti vodě a nejsou vhodné pro nouzové
použití. Je-ti možný nebo se předpokládá kontakt s hor§ým produktem, doporučují se žáruvzdornéa

tepelně izolované rukavice. Ochrana dýchacích cest: Podle velikosti uniku a potenciální úrovně expozice
lze použítpoloobličejol} nebo celoobličejový respirátor s filtrem na organické páry, H2S nebo autonomní
dýchací přístro.j (SCRA), Pokud expozjcj nelze z,cela cbarakI.eriz,ovat,je možrá nebo se předpokládá
atmosfera s nedostatkem kyslíku, doporučuje se autonomni dýchaci přístroj (SCBA). Doporučujíse
pracovní rukavice odolné proti aromatickým uhlovodílrům, Poznámka: rukavice lyrobené z
polyvinylacetátu (PVA) nejsou odolné proti vodě a ne.jsou vhodné pro nouzové použití.Pokud jsou možné
iorrtr;t1, a kontakt s očima, doporučuje se nosit ochranné br,ýle proti chemikáliím. Únik malého množstvi:
obvykle je dostatečný běžný antistatický pracovní oděv. Únik velkého množstvi: doporučuje se celotělov,ý
oděv z chemicky odolného, antistatického materiálu.

OPATŘENi NA oCHRANU ŽIvorNÍHo PROSTŘEDÍ
V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečnévzdálenosti před unikajícíkapalinou, abyji bylo možté
6.2.

shromáždit a zneškodnit Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepnich a uzavrených prostor.

METODY A MATERIÁI pno oMnZENÍ Úlvrxu A PRo ČlŠrňNí
Vniknutí do půdy: ZastaÝe únik, můžete-litak učinit bezrizika. Absorbujte nebo pŤekryjte suchou zeminou,
6.3.

pískem nebo jiným nehořlaqým materiálem a přeneste do zásobníků. Odstraňte produkt odčerpánímnebo
použitím vhodného absorbentu.
Vniknutí do vodních zdrojů: ZasíaÝe únik, můžete-litak učinit bezrlzika. Okamžitě obklopte rozlitou látku
pásy z plovákových desek. Upozorněte dalšílodě. Odstraňte z hladiny sbíráním nebo pomocí vhodných
absorpčníchlátek. Před použitím dispergátoru se obraťte na odborníka, aby vám poskYnul pořebné
informace.

Doporučenípro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založenana nejpravděpodobnější siluaci, která mŮže
nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i dalšífaktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě

l0
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úniku do vodních toku), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z toboto
důvodu je nutné provést konzultaci s místními odbornfty. Pozrr.: Místnípředpisy mohou definovat nebo
omezovat zásah, ktenýje nutno provést,
6.4. ODKAZ NA JINE oDDÍLY
Vizoddíl8a13.

A SKLADOY

ODDÍL 7.

7.1. OPATŘENÍ PRo BEZPEčNÉZACHÁZENÍ
Zabraňte kontaktu s kůží.Zabraňte malým únikůma unikání. ab1, nevzniklo nebezpečíuklouznutí Materiál
můžeakumulovat statický náboj, kter,ý můžezpůsobit elektrickou jiskru (zdroj vznícení). Zajistěte správné
propojení a/nebo uzemnění. Propojení a uzemnění nicméně nemuseji zamezit nebezpeči akumulace statické
elektřiny. Následujte příslušnémístnínormy. Viz take American Petroleum lnstitute 2003 (Ochrana proti
vznícení od statické elekťiny, blesku či bludných proudů), National Fire Protection Agency 77 (Doporučené
zachžaeni se statickou elektřinou) či CENELEC CLC/TR 50404 (Elekn,ostatika - Směrnice pro vyloučení
nebezpečíod statické elekřiny).

Teplota pro nakládánílvykládání: [běžný]
Přepravní teplota: Iběhý]
tlak během přepravy: tběžný]
Statický, akumulátor: Tento materiál je statichým akumulátorem. Kapalina se obecně považ,uje za
nevodivou a schopnou akumulovat statický náboj, pokudjejejí kondultilita nižšínež l00 pS/m (100xlOE-12

Siemens na metr), a považuje se za polovodivou a schopnou akumuiovat statický, náboj, pokud je její
konduktivita nižšínež 1 0,000 pS/m. Opaťení jsou stejná, ať je kapalina nevodivá či polovodivá. Faktory jako
jsou teplota kapaliny, přítomnost nečistot, antistatické přísady a filtrace mohou rýrazně oviivnit konduktivitu
kapaliny,

PODMíNKY PRo BEZPEčNE SKLADOVÁNí lÁrnx A SMĚSÍ vČprxĚ NESLUČITELNÝCH
LÁTEK A SMĚSÍ

7.2.

Volba nádoby, napříkiad pro skladování, můžeovlivnit akumulaci a disipaci statického náboje. Uchovávejte

kontejner uzaviený . Maniputujte s kontejnery opatrně. Otevírejte pomalu, aby bylo možné regulovat uvolňování
tlaku. Skladujte v chladné a dobře větrané místnosti. Uskladněné kontejnery musí byt paďičně ukotveny a
uzemněny. Nádoby na skladování a přepraw a přidružené lybavení musí být uzemněno a propojeno, aby se
předešlo akumulaci statické elekřiny.

Skladovací teplota: Iběžný]
skladovací tlak: [běžný]
vhodné nádoby/obaly: Autocisterny; Železnlěni vozy; Čluny; Sudy; Železničnícisterny
Vhodné materiály a povrchy (chemická kompatibilita):: teflon; polypropylen; polyethylen; Nerezavějící
ocel; Uhlíková ocel
Nevhrrtlné Materiáty a nátěry: Elhylen-propylen-tlierr nronomor (EPDM); Přírodni pryž; polystyren; Butylová
pryž
7.3.

SPECIFICKE KoNEČNu l SPECIFICKÁ xoNnČNÁ pouŽlri: oddíl l inforrnuje

použitích. K dispozici nejsou žádnéprumyslové pokyny či po§ny v daném odvětvi.

8.

oMEZovÁxÍ &XPDZICF,

o Zjištěných koncových

t

8.1 Kontrolní parametry

Expozičnílimitv
podle přílohy č.2 nařizení vlády, kterym se stanoví podmínky ochrany zdravi zaměstnanců při práci. Pokud nejsou
hodnoty uvedeny, není látka sledována nebo údaj není v současnédobě k dispozici.
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Druh hodno§

Hodnota

Jednotka

PEL

mgim3

NPK_P

mg/m3

8.2 Omezování expozice

Omezování expozice pracowíků

Ochrana ďchacích cest :
Zamene vdechování par, Používejte ochrannou masku s filrrem proti plynům, parám a prachu (EN 14l / EN 143).
K zajištěnípřiměřené ochrany je ďeba volit řídu filtru v závislosti na druhu a koncenŤaci přítomných škodliv}ch látek
v souladu s tínr co doporučuje v,_irobce filtru. Pl*i rrysokých koncentracích paltlení ochratra potlrocí respirátoru s filtry
dostatečně účinná.Pokud se ochrana maskou prokáže nedostatečná ať už sejedná o sříkání v boxu nebo ne, a větrání

je nedostatečnék udrženíkoncentrací par / prachu pod limity, je nutno používat dýchací přístroj s nezávislým oběhem
vzduchu (EN l37) při procesu stříkáni do té doby, než koncentrace prachu a par klesne pod stanovené expozičnílimi§.

ochrana očí:

Instalujte pohotovostní zařizenik vymývaní očía sprchy v blízkosti pracoviště. Ochranné
s ochrannou proti rozsřiku (EN 16ó), popřípadě obličejov} štít.

býle

ochrana rttkotl :
Ochranný,krém můžebýt pomocným prosťedkem k ochraně exponovaných míst kuže. Ochranný krém se nesmí
použít,pokud již došlo ke kontaminaci. Ochrannó nepropustné rukavice odolné chemikáliím (EN 374) .
Obecné pokyny: Ochranné rukavice by v každém případě měly být prověřeny váledem ke vhodnosti jejich používání
na příslušnémpracovišti (např, na mechanickou odolnost, odolnost vůčipůsobení přípravku, antistatiku apod).
Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání,skladovárrí, péčea výrněny rukavic. Rukavice musejí
bý v případě poškozenínebo při prvních přímacích opoťebení okamžitě vyměněny.

ochrana kůže:

Instalujte sprchy v blízkosti pracoviště.
Vysoké bory: nejsou nufné. Zástěra: není nutná. Ochranný oděv: Pracovníci by měli mít antistatický oděv z přírodního

materiálu nebo sl,rrtetického vlákna odolného vysokým teplotám. Vyperte kontaminovaný pracovní oděv před jeho
dalšímnošením.
Omezováni expozice živofního prostředí
Obecné polEru : Postupujte v souladu se zákony 8612002 Sb. (ochrana ovzduší)a254l200l Sb.(vodní zákon) v
platných zněních. Zameáe úniku do životního prostředí.

A CHEMI

9.

VLASTNOSTI

9.1 lrrformace o základních !,zikálrrictr a clieniických vlastrrosiech
Fyzikální stav : kapalina
: transpaíentníaž nažlroutlá
Barva

Zápach

:

charakteristický

9.1.1 Informace důležitéz hlediska ochlarry zdraví. bezpečnosti a životního prosředí
Úvodní bod varu l arozmezibodů varu: l70"C (338'F) - 250'C (482'F) [ASTM D86]
Bod vzplzurutí [Metoda]: >6l"C (142'F) IASTM D-93]
Hořlavost (pevná látka, plyn): Žadne dostupné údaje
Hornldolni mez výbušnosti (Přibližný objemový podíl ve vzcluchu): UEL: 7.0 LEL: 0.6
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Iextrapolovaný]

Tlak par: 0.04 kPa (0.3 mm Hg) při 20'C | < 0.1 kPa (0.75 mm Hg) při 25'C
[vypočtená hodnota]

Relativni hustota (při 15 'C): 0.8 - 0.9 g/cm3
Rozpustnost : voda Zanedbatelný

Rozdělovací koeficient (rozdělovací koeficient n-oktanol/vo
ota samovzn ícen í : >200"C (3 92'F) [extrapol ovaný]
teplota rozkladu: Žádné dostupné údaje
Výbušné vlastnosti: žádný
Oxidačni vlastnosti: žádný

dý

Žádné dostupné údaje

Tep}

9.2 Dalšíinformace

ODDIL

10.

:

---

STALOST A REAKTIVITA

10,1 Reaktivita

Směs není za normálních podmínek reaktivní.
l 0.2 Chcmická stabilita
Při dodrženípředpisů při skladování

a

maniputaci je přípravek stabilní.

i0.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za norrrráhích podruírrek neprobíhaji nebezpečné reakce.
10.4 Podmínkv. kteqích je řeba zabranit
Zameú,e působení teploty nad 60oC. Při práci s nátěroqimi hmotami je nutné dodržovat zásaďy bezpečnosti a ochrany
zdravi pi,i práci.
1 0.5 Neslučitelné materiály
Neslučitelnéntateriály, kterychie třeba se,Warovat: Oxidanty, silné kyselin1,, a louhy

10.ó Nebezpečné produkty rozkladu

Materiál

se

při teplotách okolního prosťedí nerozkládá,

ODDÍL 11. ToxIKoLoGI
1

INFoRMAC§

1.i Informace o torikologickÝch účincích

Riziková tíídalZhodnocení / poznámky

lnhalace
Akutní toxicita: (kr,",sa) 8 hodina(y) LC50>5000 mglm3 (pára) Výsledky testů nebo jiných studií nesplňují kritéria
pro klasifikaci.Minimálně toxický. Založeno naexperimentálních údajíchpro maleriály s podobnou strukturou.
Ťesty ekvivalentní nebo podobné testům dle směrnice OECD 403. Podráždéni Žádné údaje o sledované
vlastnosti, Zanedbatelně nebezpečný během manipulace při běfuých/normálních teplotách.

Požití

Akutní toxiciía (krysa): LD50> 5000 mg/kg. Výsledky testů nebo jiných studií nesplňují kritéria pro klasifikaci.
Minimálně toxicloý. Založeno naexperimentálních údajíchpro materiály s podobnou strukturou. Testy ekvivalentní
Nebo podobné testum dle směrnice OECD 401

DER]VIÁLNÍ

toxlcIta:

Akutní toxicita (králíD: LD50> 5000 mýkg. Výsledky testů nebo jiných studií nesplňují kritéria pro klasifikaci.
Minimálně toxický. Zalgženo naexperimentalních údajíchpro materiály s podobnou sťukturou, Testy ekvivalentní nebo
podobné testům dle směrnice OECD 402
Poleptáni kůže/Podráždění:Dostupné údaje. Výsledky testů nebojiných studií nesplňují kritéria pro klasifikaci.
Můževysušit kůžis následkem podráždění a dermatitidy. Založeno naexperimentálnich údajíchpro materiály
s podobnou strukturou. Testy ekvivalentní nebo podobné testům dle směrnice OECD 404.
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pnÁžotvosT očí:

Vážné poškození očí/Podrážděni:Dostupné údaje. Výsled§ testů nebo jiných studií nesplňují kitéria pro klasifikaci.
MŮže v_wolat míméa krátkodobé podráždění oči. Založeno naexperimentálních údajíchpro materiály s podobnou
strukíurou. Testy ekvivalentní nebo podobné testům dle směmice OECD 405.

senzitizace
Senzibilizace dýchacích cest: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál. Nepředpokládá se, že je senzibilizující
pro dý,chací cesty, Senzibilizace při styku s kuží:Dostupné údaje. Výsledky testů nebo jiných studií nesplňuji kritéria
pro klasifikaci. Nepředpokládá se, že je senzibilizující na kůži.Založeno naexperimentálních údajích pro materiály s
podobnou strukturou. Testy ekvivalentní nebo podobné testům dle směrnice OECD 406,
aspirace: Dostupné údaje. Při požiti a vniknutí do dýchacích cest můžezpůsobit smrt. Vychází se
chemických vlastností materiálu.

z

fuzikálně-

Mutagenita v zárodečných buňkách:
Dostupné údaje. Výsledky testu nebo jiných studií nespiňují kritéria pro klasifikaci. Nepředpokládá se, že je mutagen v
zárodečných buňkách. Založeno naexperimentálních údajich pro materiály s podobnou strukturou. Testy ekvivalentní
nebo podobné testům dle směrnice OECD 471 473 4'74 416178 479,
karcinogenicita:
Dostupné údaje. Výsledky testů nebo jiných studií nesplňují kritéria pro klasifikaci. Nepředpokládá se, že způsobuje
rakovinu. Založeno naexperimentálních údajíchpro materiál}, s podobnou strukturou. Testy ekvivalentní nebo podobné
tesfum dle směrnice OECD 453.

reprodukčnítoxicita:

Dostupné údaje. Výsledky testů nebo jiných studií nesplňují kIitéria pro klasifikaci. Nepředpokládá se, že je toxický pro
reprodukci, Založeno naexperimentálních údajíchpro materiály s podobnou strukturou. Testy ekvivalentní nebo
podobné testum dle směrnice OECD 4l4 42I422.

Kojení:

Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál.
Nepředpokládá se, že poškozuje kojence prosďednictvím mateřského mléka.

Toxicita pro specifické cílovéorgány (STOT)

Jednorázová expozice: Nejsou k dispozici konečná data pro tento materiál. Nepředpokládá se, že způsobuje poškození
orgánů přijednorázové expozici. Opakovaná expozice: Dostupné údaje. Výsledky testů nebojiných studií nesplňují
kitéria pro klasifikaci, Nepředpokládá se, že způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Za\,oženo naexperimentálních údajích pro materiály s podobnou strukturou. Testy ekvivalentni nebo podobné testům dle
směrnice OECD 408 413 422.

DALŠÍINFORMACE
Pro samotný výrobek;

Koncentrace vYparu nad doporučenou hranicí expozice dráždíoči a dýchací trakt a mohou způsobit bolesti hlavy,
závraté,jsou anestetické mohou vyvolat dalšíúčinkyna centrální nervoqý, systém. Dlouhodobý nebo opakovaný
kontakt s materiály o nízkéviskozitě můžezpůsobit odmaštění kůžea následně vyvolat podráždění nebo dermatidu.
Malé množstvíkapaliny vniklé do plic při vdechnutí nebo při zvraceni můžezpůsobit chemiclo_7 zánět plic nebo plicní
edém.

ODDÍL 12.

INFORMACE

Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajícho tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných
materiálech.
12.1. TOXICITA

Produkt -- Nepředpokládají se škodtivéúčinkyna vodni organismy.
Produkt - Neočekávájíse projevy chronické toxicity na vodní organismy.
12.2. PF,F(ZLSTE NC E A RoZLožITELNosT

Biodegradace:
Produkt

-

Předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost,

Hydrolýza:
Produkt * Nepředpokládá se významlá transfbrmace v důsledku hydrolýzy.
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Fotolýza:
Produkt -- Nepředpokládá se výmamná transformace v důsledku fotoiýzy
Atmosférická oxidace:
Produkt -- Předpokládá se rychlá degradace na vzduchu
12.3. BIOAKUMULAčNÍpornxcrÁl Nent určeno.

l2.4. MOBILITA v pŮuĚ
Produkt -- Vysoce těkarrý, bude

se

odpadní vodv.

rychle dělit do vzduchu. Neočekává se rozklad do sedimentů a pevných části

12.5. PERZISTENCE, BIOAKUMULACE A ToxIcITA PRo LÁTKU(Y)
Tento produkt není látkou, kteráje PBT nebo vPvB, ani takovou látku neobsahuje.
12,6. JINE NEPŘÍZNIVE ÚčlNxY

Nejsou předpokládány žáďné nepííntivéúčin§.

DALŠÍEKOLOGICKÉ INFORMACE
VOC: ano
13.
i

POKYNY PRo

3.1 Metod}, nakládáni s odpa<l}z

lGtalogové číslo

Mzev odpadu

ADFVR!D

Odpadu

0801

Odpadu

11

odpadní barvy a laky obsahujbí organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

3 F1 1263

15 01 10

obaly obsahuiící zbytky nebezpeěných látek nebo obaly těmito látkaní znečštěné

3 F1 1263

- C4l - organická rozpouštědla,
ímkou halogenovaných rozpouštědel
- kód basilejské úmlurry -Yl2 - odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů,

- složka. která podle ziů<ona O odpadech činíodpad nebezpečným
s

v_vj

barev. laku a nátěrů

13.1.1 Metod},odstaňování přípravku a kontaminovaného obalu :
Použit}, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalol"ých odpadů. Obaly se zbytkem qýrobku odkládejte
na místě určenémobcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládáni s nebezpečnými
odpady.
l 3. l .2

Právní předpisy o odpadech

:

Při likvidaci zbyků nátěrových hmot, ředidel ajejich odpadůje nutno postupovat v souladu se zákonem O odpadech,
ve znění prováděcích předpisů (lyhlášky-Katalog odpadů, vyhlášky o podrobnostechnakládání s odpady). Zbytky
nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

ODDÍL 14.INFORMACE PRo PŘEPRAVU
Pozemní doprava (ADRIRID): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu

vni-ITRozEMsKE voDNÍ CESTY (ADNR/ADi9
14.1. ČístoUN (nebo p): 900:
14.2. PŘÍsLUŠNfNÁZEV osN

oc fisoundekanv)
.,!

,

PRo zÁsILKU (Technický

název):

LÁTKY

S

BODEM MRAzu 60"C _ 100

14.3. TRIDA/TRIDY NEBEZPECNOSTI PRO PREPRAVL]: 9
14.4. oBALová SKUPINA: (neník dispozici)
14.5. Nebezpečnosti pro životníprostředí: žádný
14.ó. zvLÁŠTNÍBEZPEČxosrnIí OPATŘENÍ PRo UŽIVATELE:
Štítek/značka:9 (F)
Námořní doprava (IMDG): 14.1-14.6 Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code
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voDNÍ PLocHA (úmluva ýtARPoL 73/78-příloha II):
14.7. HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE pŘíLoHv II MARPOL 73/78 APŘEDPISU IBc
Název látky: ŠKoDLlVÁ KAPALINA, NEHoŘlavÁ, (7) J.N. (ISopAR L, obsahuje isoalkany
a cykloalkany (C12+))
Požadovaný typ plavidla: 3
Kategorie znečištění:Y
Letecká doprava (IATA): 14.1-14.6 Nepodlóhá regulaci pro leteckou dopraw

15.INFORMACE

o

Nařízenítýkajícíse bezpečnosti, zdravi a životního prosťedí/specifické právní předpisy §kající se látky nebo směsi

EU nařízení (ES) č. 1907l2a06 @EACH)
EU nařízení (ES) č. |2'1212008 (CLP

Příloha XlV - Sezram látek podléhajicích povolení: nejsou obsaženy

Kandidátské lát§ zahmuté do semamu vytvořeného podle článku 59, odst. 1 : nejsou obsaženy v množství>_ 0,1 oÁ
Příloha XVil - Omezení vliroby, uvádění na trh a používáníněkterych nebezpečných látek, přípravkri a předmětů:
nejsou obsaženy
Ostatní parametry (VOC, TOC, sušina, hustota) -viz, Údajový list
Národní předpisy
Zákon o chemických látkách a chemických směsich (chemický zákon) a jeho prováděci předpisy
Hodnocení chemické bezpečnosti
Hodnocení chemické bezpečnosti není k dispozici.

INFORMACE

ODDÍL 16.

lnformace uvedené v tomto bezpečnostnímlistu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a legislativy ČR.
Předsta\ují doporučeníz hlediska zdravotního a bezpečnostníhoa doporučenítýkajícíse otázek životního prostředí,
která jsou nutná pro bezpečnépoužití.ale nemohou byŤ považovánazazálruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro
konkrétnípoužití. Je vždy povinností už,ivatelelzaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu
s platnými právními předpis,v. Bez předem písemně daných instrukcí nesmí byt přípravek užit pro jiné účely,než
udané v bodu 1. Při zpracování bezpečnostníholistu se lycházelo z bezpečnostníchlistu výrobcůjednotlivých složek.
Tento bezpečnostnílist po obsahové a formální stránce odpovídá nařízeni (ES) l90712006.

Úphé znění H vět z oddílu 3:

H304 Při požítia vniknutí do dýchacích cest můžezpůsobit smrt.
[Flam. Liq. 4 H227}: Hořlavá kapalina; Hořlavá kapalina. kat,

Úplné znění R vět z oddílu 3:
R65 - Zdraví škodlir"ý: při požitímůževyvolat poškození plic
Ró6

-

Opakovaná expozice můžezpůsobit vysušeníncbo popraskání kůže

Termíny.+ zkratkv

:

Flam.Liq. 2 (=Flammable liquid, category 2) _ Hořlavá kapalina, kategorie 2
Asp. Tox. 1 (: Aspiration hazarú category l) - Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie l
STOT SE 3 (:Specific target organ toxicity-single exposur€, category 3) - Toxicita pro specifické cílové
orgány-j ednorázová expozice
l (:Aquatic acute toxicity, category

l) - Akutní toxicita pro vodní prosťedí, kategoriel
(=Aquatic cfuonic toxicity, category 1) -Chronická toxicita pro vodní prosředi, kategoriel
Repr,Cat.3 * Karcinogenní pro reprodukci, kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpecný pri vdechnutí, kategorie l
Flam. Liq. 3 Horlavá kapalina, kategorie 3
Acute Tox. 1- akuhí toťcita, kategorie 1
Aquatic Acute

Aquatic Chronic

1
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Acute Tox. 4 - akutní toxicita, kategorie 4
Skin Corr. lA-lB-lC - žíravostpro kuži
Skin Init. 2 - Dráždivost pro kuži, kategorie 2
Eye lrrit. 2 - Podréňdení ocí, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílovéorgány - jednorázová expozice, kategorie 3
STOT RE 2- Toxicita pro speciťrcké cílovéorgány * opakovaná expozice, kategorie 2
Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
EUH066 Opakovaná expozice muže zpusobit vysušenínebo popraskaní kuže,
F Vysoce hořlaqf

xn zdravi škodliv,ý

N Nebezpečný pro životníprosředí

Xi - Dráždivý
C - žíravý

Pokynv pro školení: Školeníbezpečnosti práce pro zachánenis chemicloými látkami, školeníADR
Zpracovatel bezpečnostníholistu

: Ing.

Václav Charvát, tel. +420577

1

l0134

Iso

9001

Strana 10 z 10

