
  

 
 

Bezpečnostní list  
podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010 

Obchodní název :  Fasádní Barva-Acrylat  

(Fassadenweiss ACRYLAT)  

Produkt Číslo :  

Datum zpracování :  

221-0141 

02.06.2016  

Verze (Revize) :  

Datum tisku :  

5.0.0 (4.3.0)  

02.06.2016  

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  
   

1.1 Identifikátor výrobku  

Fasádní Barva-Acrylat 

(Fassadenweiss ACRYLAT) (0141) 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

   Relevantní identifikovaná použití  

Kategorie produktů [PC] 

PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů 

Oblasti použití [SU] 

SU22 - Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 

SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé) 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce)  
STAMAT s.r.o. , Komenského 88, 530 01 Pardubice 

   

Telefon :   00420777020062 

Oslovovaný partner k informování :    
E-mail (odborná osoba): buresp@volny.cz 

Webová stránka : www.pufas.de 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace 

pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 
   

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti  

   

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  

   Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 [CLP]  

Žádný 

2.2 Prvky označení  

   Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)  

Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi 

EUH208 Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. 

Může vyvolat alergickou reakci. 

2.3 Další nebezpečnost  

Žádný 

   

ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách  

   

3.2 Směsi  

Nebezpečné obsažené látky 

Žádný 

   

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

   

4.1 Popis první pomoci  

Obecné informace  
Dbát návodu k použití na etiketě. Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu. Znečištěný, 

nasáklý oděv vyměňte. 
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Vdechování  
Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře. 

   

   

   

Při kontaktu s kůží  
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. 

Po kontaktu s očima  
Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s očním lékařem.  

Po požití  
Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Bezpodmínečně vyhledejte lékaře! 

   

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Žádný 

   

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru  
   

5.1 Hasiva  

Vhodné hasivo  
Produkt není samohořlavý. Hasicí materiál vyberte podle okolní oblasti. 

   

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Nebezpečné spaliny  
Žádné informace nejsou k dispozici. 

   

5.3 Pokyny pro hasiče  

Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru  
Nevdechovat plyny exploze a hoření. použít vhodný ochranný dýchací přístroj. 

   

   

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

   

6.1 

6.2 

6.3 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

Nejsou nutná zvláštní opatření. 

Opatření na ochranu životního prostředí  

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Pro zabránění  
Inertním absorbovačem odsajte a jako zvláště střežený odpad zlikvidujte. Produkt nevysušit. 

   

6.4 Odkaz na jiné oddíly  

Bezpečná manipulace: viz část 7 Osobní ochranné prostředky: viz část 8 Likvidace: viz část 13 

   

ODDÍL 7: Zacházení a skladování  
   

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  

   Ochranná opatření  

Zabránit styku s kůží a očima. Neuchovávat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. 

Opatření protipožární ochrany 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

   Požadavky na úložné prostory a jímky  

Uložte/Skladujte pouze v originálních nádobách. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

   Pokyny pro společné skladování  

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření. 
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   Další údaje o skladovacích podmínkách  

Neskladovat venku Uchovávat vždy v nádobách odpovídajících originálnímu obalu. Dbát pokynů na etiketě. Chránit před horkem a 

přímým slunečním zářením. Dbát bezpečnostních pokynů a návodu k použití uvedených na obalu. 

Neukládat při teplotách pod :   Zabránit ochlazení pod 0 oC 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití  

   Doporučení  

Dodržujte technický návod. 

   

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky  
   

8.1 Kontrolní parametry  

Žádný 

8.2 

   

Omezování expozice  

Osobní ochranné prostředky  

   Ochrana očí/obličeje  

Vhodná ochrana očí 

košíčkové brýle 

   Ochrana kůže  

Ochrana rukou 

Při častějším kontaktu s rukama : pryžové rukavice. PVC (Polyvinylchlorid) 

Ochrana těla 

Nosit uzavřený pracovní oděv. Znečištěné a kontaminované oblečení vysvléci. 

   

   

Ochrana dýchání  

Vhodný respirátor 

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest. 

Obecná nařízení ochrany a hygieny  

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Před přestávkou a při ukončení práce 

umýt ruce. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. 

   Omezování expozice životního prostředí  

Viz také kapitola 6 a 12. 

   

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  

   

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

Základní údaje relevantní pro bezpečnost     
Bod tání / rozmezí bodu tání :  

Bod varu / rozmezí bodu varu :  

Bod vzplanutí :  

( 1013 hPa )    

( 1013 hPa )    

   

ca.    

ca.    

   

0     °C    

100     °C    

žádný/nikdo        

   

   

Brookfield    

Teplota vznícení :        žádný/nikdo           

   Hustota :  ( 20 °C )    

( 20 °C )    

( 20 °C )    

( 20 °C / 91 g/l )    

( 23 °C )    

ca.    1,46     g/cm 3        

   

   

   

Zkouška oddělení rozpouštědla :  

Rozpustnost ve vodě :  

Hodnota pH :  

   

   

   

   

žádný/nikdo        

dispersable        

9,5 - 10        

Viskozita :  9,5 - 11,5     Pa.s    Haake E30/45 rpm    

9.2 Další informace  

Žádný 

   

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  
   

10.1   Reaktivita  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

10.2   Chemická stabilita  

Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odstavec 7). 
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10.3   Možnost nebezpečných reakcí  

Možnost reakcí s kyselinami vývin CO2 

10.4   Podmínky, kterým je třeba zabránit  

Zabránit ochlazení pod 0 oC 

10.5   Neslučitelné materiály  

Při použití k danému účelu žádné 

10.6   Nebezpečné produkty rozkladu  

Při použití k danému účelu žádné 

   

ODDÍL 11: Toxikologické informace  
   

11.1   Informace o toxikologických účincích  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

   

   

Akutní účinky  

Žádná příkazová data 

Podráždění a poleptání  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

Primární dráždivost kůže 

Žádné informace nejsou k dispozici. 

   Senzibilizace  

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 

   

   

Toxicita při opětovném příjmu (subakutní, subchronická, chronická)  

Žádná příkazová data 

CRM-účinky (karcinogenní, mutagenní účinky a ohrožená schopnost rozmnožování)  

Kancerogenní 

Žádné informace nejsou k dispozici. 

Mutagenita zárodečných buněk/Genová toxicita 

Žádná příkazová data 

Toxicita pro reprodukci 

Žádná příkazová data 

   

   

   

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)  

Žádná příkazová data 

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)  

Žádná příkazová data 

Nebezpecnost pri vdechnutí  

Žádná příkazová data 

11.5   Dodatečné údaje  

Při správném zacházení a dodržování pracovněhygienických opatření není třeba očekávat žádné zdraví škodlivé účinky.  

   

ODDÍL 12: Ekologické informace  
   

12.1   Toxicita  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

   Chování v čističkách odpadních vod  

Při přiměřeném spuštění nepatrných koncentrací v adaptované biologické čističce nejsou očekávány rušení odbouratelnosti oživeného 

kalu. 

12.2   Perzistence a rozložitelnost  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

12.3   Bioakumulační potenciál  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

   

Strana : 4 / 6  
( CZ / CZ )  



 

  

 
 

Bezpečnostní list  
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010 

Obchodní název :  Fasádní Barva-Acrylat  

(Fassadenweiss ACRYLAT)  

Produkt Číslo :  

Datum zpracování :  

221-0141 

02.06.2016  

Verze (Revize) :  

Datum tisku :  

5.0.0 (4.3.0)  

02.06.2016  

12.4   Mobilita v půdě  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

12.6   Jiné nepříznivé účinky  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

12.7   Další ekologická upozornění  

Dodatečné údaje 

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 

   

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování  
   

13.1   Metody nakládání s odpady  

Odstranění produktu/balení  

Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Anebo po zpevnění uložit společně s domovním odpadem. S kontaminovanými obaly 

zacházet jako s látkou samou. 

Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV 

Klíč odpadů produkt 

08 01 12 

příslušně 

17 09 04 

Označení odpadu 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

příslušně 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Klíč odpadů obal 

15 01 02 

Označení odpadu 

Plastové obaly 

   

ODDÍL 14: Informace pro přepravu  
   

14.1   Číslo OSN  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

14.2   Náležitý název OSN pro zásilku  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

14.3   Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

14.4   Obalová skupina  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

14.5   Nebezpečnost pro životní prostředí  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

14.6   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

Žádný 

14.7   Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC  

nepoužitelný 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech  
   

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající  

se látky nebo směsi  
15.1 

EU-předpisy 

Jiné předpisy EU 

VOC-Směrnice 2004/42/ES: 

- EU mezní hodnota tohoto výrobku (kat. A/a, VŘNH): 30 g/l (2010). 

- Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC 
   

Národní předpisy 

Ochranná třída vody (WGK) 

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu)   Zařazení podle VwVwS 

15.2   Posouzení chemické bezpečnosti  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

   

ODDÍL 16: Další informace  
   

16.1   Upozornění na změny  

02. Klasifikace látky nebo směsi · 02. Prvky označení · 02. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP) · 07. Pokyny pro 

společné skladování - Třída skladování 

16.2   Zkratky a akronymy  

Žádný 

16.3   Důležité literární údaje a prameny dat  

Žádný 

16.4   Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle předpisu (EG) č.1207/2008 [CLP]  

Žádné informace nejsou k dispozici. 

16.5   Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)  

Žádný 

16.6   Instruktážní pokyny  

Žádný 

16.7   Dodatečné údaje  

Žádný 

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají 

poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. 

Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto 

bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály. 
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