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FG6612-394 Color Magic Серебр Обогащенный Цветом Антицарапин

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku FG6612-394 Color Magic Серебр Обогащенный Цветом Антицарапин

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Způsob užití [SU21] Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé); [PC31] 

leštidla a voskové směsi;

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost Turtle Wax Limited

Adresa East Gillibrands

Skelmersdale

Lancashire

WN8 9TX

England

Web www.turtlewaxeurope.com

Telefon +44 (0)1695 722161

Fax +44 (0)1695 716621

Email MSDS@turtlewax.ltd.uk

Dodavatel

Společnost Walmsley Enterprises International spol. s r.o.

Adresa Pod karlovarskou silnicí 241/27

161 00 Praha 6 - Ruzyně

Telefon +420 774 470 476

Email www.automax.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo +420 224919293, +420 224915402

Společnost Toxikologické informační středisko

24 hodin

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Hlavní rizika Nehrozí žádné podstatné nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi
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3.2 Směsi

Chemický název Č. Indexu CAS číslo Číslo ES REACH 

Registration 

Number

Conc. (%w/w) Klasifikace

Mixed Hydrocarbon Isomers . 64742-47-8 265-150-3 Xn; R65 R6610 - 15%

Aluminium Oxide 1344-28-1 215-691-6 5 - 10%

Calcined Kaolin 1332-58-7 5 - 10%

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Vdechnutí Při vdechnutí není považován za rizikový.

Kontakt s očima Může vyvolat podráždění očí. Je nutno vyjmout kontaktní čočky. Ihned začněte vyplachovat 

otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut. Pokud bude přetrvávat podráždění nebo 

příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody. Svlékněte si kontaminovaný oděv. Pokud bude 

přetrvávat podráždění nebo příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití Důkladně vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Pokud bude přetrvávat podráždění 

nebo příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Hasící prostředky používejte v souladu s okolními podmínkami požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

oxidy uhlíku může vznikat při hoření.

5.3 Pokyny pro hasiče

Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti. Povrchy kontaminované výrobkem jsou kluzké.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku výrobku do odpadu. Je-li to bezpečné, zabraňte dalšímu rozlévání.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. Umístěte do vhodných, označených 

kontejnerů na likvidaci. Polité místo důkladně omyjte množstvím vody.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti. Před manipulací, přenášením a vyjmutím si 

důkladně prostudujte Upozornění pro manipulaci v návodu.

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

Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Nádoby musí být pevně uzavřeny. 

Skladujte ve správně označených nádobách. skladujte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické 

kontroly
Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
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8.2 Omezování expozice

Kontrola profesionální 

expozice
Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Stav Viskózní tekutina.

Barva šedý

aroma charakteristický

pH 7

Bod varu 100 °C

relativní vlhkost 1.3 (Water = 1 @ 20 °C)

viskozita 1000 x 10-6 m²/s @ 40 °C (ISO 3104/3105)

rozpustnost rozpustný ve vodě

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.2 Chemická stabilita

za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

žádný.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

NENECHTE zmrznout. skladujte při teplotě pod 35 °C.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

žádný.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1.4. Toxikologické informace

Nejsou známy nežádoucí účinky na zdraví.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nejsou známy nežádoucí účinky na životní prostředí.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Podléhá rychlé biodegradaci.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nevede k bioakumulaci.

12.4 Mobilita v půdě

Viskózní tekutina.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Všeobecné informace

Likvidujte v souladu s. Zabraňte průniku výrobku do odpadu.

způsob likvidace

Likvidujte v souladu s.

likvidace obalu

Prázdné nádoby je možno odeslat k likvidaci nebo recyklaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

další informace
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další informace

další informace Tento výrobek není zařazen do třídy látek nebezpečných pro transport.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

označení etiketou

Tento výrobek je zařazen do skupiny podle 67/548/EEC.

R-věty Nehrozí žádné podstatné nebezpečí.

S-věty S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace

Revize Tento dokument se od předchozí verze liší v následujících bodech:.

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (PH ).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Bod varu ).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Relativní vlhkost).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Viskozita).

9 - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech (Rozpustnost).

seznam pojmů týkajících se 

rizika v oddíle 3
R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

další informace

Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem pro bezpečné 

používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají současným znalostem a 

přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit jejich výstižnost. Uvedené 

informace se týkají pouze specifického jmenovaného výrobku a nemusejí být platné v případě, že 

daný výrobek bude používán v kombinaci s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu.
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