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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

 1.1. Identifikátor výrobku  

Identifikace látky/směsi: směs 

Název směsi: DENAS UNIVERZÁL (LESK/MAT) 

Jiné prostředky identifikace: neuvedeny 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Určená použití: Vodou ředitelný univerzální akrylátový email, určený pro vrchní krycí nátěry dřevěných a 

kovových povrchů, vhodné i pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let (dle 

ČSN EN 71, část 3) a výrobků, určených pro styk s potravinami. 

Nedoporučená 

použití: 

Před použitím si pozorně přečtěte klasifikaci a označení i informace o výrobku.  

 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Jméno nebo obchodní jméno: DENAS COLOR a.s. 

Místo podnikání nebo sídlo: Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec, ČR 

Identifikační číslo:  47677732 

Telefon/fax: +420 556 412 038 / +420 556 410 263 

E-mail: denas@denas.cz 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzové telefonní 

číslo – nepřetržitě:  

Adresa: 

+420 224 919 293,  +420 224 915 402 

Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,  

Na Bojišti 1, 128 08  PRAHA 2 

ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle směrnic EU 1999/45/ES a 67/548/EHS a nařízení ES č.1272/2008. 

Klasifikace dle 

1999/45/ES   

(a násl. předpisů): 

Klasifikace: R-věty: 

odpadá nejsou 

  

Nebezpečné účinky na zdraví člověka: Směs není klasifikovaná ani označovaná jako nebezpečná pro zdraví.  

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs není klasifikovaná ani označovaná jako nebezpečná pro životní 

prostředí. 

Nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti: Směs není klasifikovaná ani označovaná jako hořlavá, oxidující nebo 

výbušná. 

Plný text všech klasifikací je uveden v oddíle 16. 

2.2. Prvky označení 

Dle  DSD/DPD (směrnice č. 1999/45/ES a 67/548/EHS): 

Výstražný symbol: odpadá 

Standardní věty (R-věty): nejsou 

Standardní pokyny (S-věty): nejsou  

 

 

 

 

2.3. Další nebezpečnost 

Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení  ES č. 1907/2006 (REACH), 

jednotlivé složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na 

kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH. 

 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Látky 

Produkt je směsí. 

 

3.2. Směsi 
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Identifikátor složky Koncentrace 

(%) 
CAS 

ES (EINECS) 

Indexové č. 
Registr.č. 

REACH 

Klasifikace 

Dle DSD/DPD: 

označení; R-věty 

S-věty 

Dle CLP:  

Výstražný symbol, signální slovo 

Kódy tříd a kateg., standard. vět o neb.  

Pokyny pro bezpečné zacházení  

 Směs neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v koncentracích,   

 které by měly být brány v úvahu pro klasifikaci dle EC nařízení. 

ODDÍL 4 : POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1. Popis první pomoci 

Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc.  

Při nadýchání: Při nevolnosti opusťte pracoviště, přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a uvolněte oděv.  

Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vlažnou vodou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.  

Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a vyplachujte alespoň 15 minut čistou 

tekoucí vodou. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků 

rozhodující. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. 

Při požití: Vypláchněte ústa vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nevyvolávejte 

zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Při nadýchání: Nejsou známy. 

Při styku s kůží: Nejsou známy. 

Při zasažení očí: Může se objevit slzení, pocit cizího tělesa v oku. 

Při požití: Může vyvolat podráždění zažívacího traktu, spojené s nevolností. 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Okamžitá lékařská pomoc není zpravidla nutná. Klinické zkoušky a lékařské sledování opožděných účinků nejsou 

dostupné. Protilátky a kontraindikace nejsou známy.  

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Hasiva 

Vhodná hasiva: Vodní mlha, pěna, hasící prášek, CO2 

Nevhodná hasiva: z bezpečnostních důvodů přímý proud vody 

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky/směsi 

Uzavřené nádoby se směsí odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru.  

5.3. Pokyny pro hasiče 

Používat vybavení pro hasiče včetně izolačního dýchacího přístroje. Zabránit úniku použitých hasících prostředků do 

kanalizace a vodních zdrojů. 

ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy. 

Zajistěte dostatečné větrání prostor a zabraňte dalšímu úniku. Při likvidaci úniku používejte vhodné osobní ochranné 

pracovní prostředky uvedené v oddílu 8.  

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zamezte úniku do životního prostředí, zamezte vniknutí do kanalizace a vodních toků.  

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Zabraňte širokému rozlití. Rozlitý materiál shromážděte, pokud je to možné, absorbujte pomocí sorpčního materiálu 

(vapex, piliny apod.) a znečištěný sorbent uložte do vhodné nádoby pro sběr odpadu.  Způsob likvidace je uveden v 

oddílu 13. Po odstranění uniklé směsi umyjte znečištěné plochy vodou. Nepoužívejte organická rozpouštědla. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Pokud používáte osobní ochranné pracovní prostředky, řiďte se ustanoveními oddílu 8. Sebraný materiál zneškodněte 

v souladu s platnými předpisy  viz oddíl 13 tohoto bezpečnostního listu. 

ODDÍL 7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 

Postupujte v souladu s technickým listem. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8.  

7.2. Opatření pro bezpečné skladování látek/směsí včetně neslučitelných látek a směsí 



 
 

 

B E Z P E Č N O S T N Í  L I S T 
 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 1907/2006,  
ve znění nařízení 453/2010/EC a nařízení (ES) č. 1272/2008 a následujících. 

       

Datum revize:  13.11.2012 

Datum vydání: 13.1.2012 
Název výrobku:   DENAS UNIVERZÁL  Strana:  3/9 

 

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách + 5 

až +25 °C. Chraňte před mrazem.  

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití 

Nepoužívejte směsi s prošlou záruční lhůtou.  

ODDÍL 8 : OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1. Kontrolní parametry  

8.1.1. Expoziční limity v pracovním prostředí.  
Směs neobsahuje látky, pro které  jsou stanoveny hygienické (expoziční) limity v pracovním prostředí  pro ČR. 

Ostatní látky, pro které jsou v ČR stanoveny expoziční limity, jsou ve směsi obsaženy v tak malém množství, že jejich 

event. měření nepřichází při obvyklém způsobu použití v úvahu. 

8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů BET  v moči. Nejsou k dispozici.  

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici 

8.2. Omezování expozice 

8.2.1. Vhodná technická opatření 

Obecně platí zajištění dobrého větrání.  

8.2.2. Osobní ochranné pracovní prostředky 
O použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při konkrétní práci rozhoduje zaměstnavatel, 

především podle charakteru vykonávané práce a technického zabezpečení ochrany a také po vyzkoušení některých 

OOPP pro konkrétní práci. Konkrétně musí vybrat nejvhodnější druh ochranných rukavic po přezkoušení různých 

komerčně dostupných výrobků, především podle jejich odolnosti proti této směsi. Podle jejich trvanlivosti rozhodne o 

frekvenci jejich výměny. Zaměstnavatel může rozhodnout o podstatném omezení používat dále uvedené OOPP 

zejména v případě, že ochrana zaměstnance je dobře technicky zabezpečena. Může také rozhodnout o používání 

dalších OOPP, jde-li o mimořádně ztíženou práci souvisící s použitím této směsi. 

Ochrana očí a obličeje  

Při obvyklém použití nepřichází v úvahu. Při práci nepoužívejte kontaktní čočky. Při stříkání nebo při 

práci nad hlavou používejte osobní prostředky k ochraně očí (ochranné brýle se stranicemi/uzavřené 

brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166 (83 2401).  

Ochrana kůže - rukou  

Vhodné ochranné rukavice s uvedeným kódem podle Přílohy A k ČSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné 

rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit.  

 Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale i na dalších  

                     kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků.  

Protože pro kombinaci látek, které jsou součástí této směsi, nejsou ochranné rukavice, které jsou k dispozici, na tuto 

směs vyzkoušeny, je třeba každý druh ochranných rukavic před použitím otestovat (přezkoušet). 

Ochrana kůže - celého těla  

Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 (83 2721) 

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 (83 2727) Ochranný 

oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií, poskytující ochranu celého těla proti polétavým 

pevným částicím (oděv typu 5) nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti   

chemikáliím“ podle ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy.  

Uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky. Ochranná 

obuv, která byla vydána v březnu 2005 nebo podle ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné 

prostředky - Pracovní obuv. 

Ochrana dýchacích orgánů  

Za normálních podmínek (při obvyklém použití směsi) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání,  

při zvýšení koncentrací par např. ve špatně větratelných prostorách, při haváriích apod. je vhodný filtr 

podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové  

                      kombinované filtry. Typ masky,  polomasky apod. popř. nutnost použití izolačního dýchacího přístroje  

                      se stanoví podle charakteru vykonávané práce. 

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí 
Vždy je třeba postupovat podle předpisů, týkajících se ochrany životního prostředí (viz pododdíl 15.1.4). 

ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
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Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

skupenství (při 20°C)/vzhled Kapalina. 

barva  Podle specifikace odběratele. 

zápach (vůně) Charakteristický. 

čichový práh (prahová hodnota zápachu)  Neuveden. 

hodnota pH (při 20°C)  8 – 10 

             hustota (g/cm
3
)  1,1 – 1,3 

bod tání / bod tuhnutí (°C)  Nestanoven.  

počáteční bod varu / rozmezí bodu varu(°C) Nestanoven.  

bod vzplanutí (°C)  Neuveden. 

rychlost odpařování Neuvedena. 

hořlavost (pevné látky, plyny) Směs je nehořlavá.  

výbušné vlastnosti  Směs není nebezpečná výbuchem. 

horní mez (% obj.)  Neuvedena. 

dolní mez (% obj.)  Neuvedena. 

tenze par (při 20°C) Neuvedena.  

hustota par (při 20°C) Neuvedena.  

sypná hmotnost (kg/m
3
) Nevztahuje se.  

rozpustnost (při 20°C) ve vodě (mg/ml) Neuvedena. 

rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Neuveden. 

bod vznícení (°C)  Neuvedena. 

teplota rozkladu (°C)  Neuvedena. 

dynamická viskozita (při 20°C) (mPa.s) Neuvedena. 

kinematická viskozita (při 40°C) (m
2
·s
1

) Neuvedena. 

výbušné vlastnosti Nevztahuje se. 

oxidační vlastnosti  Nemá. 

mísitelnost Směs je neomezeně mísitelná s vodou. 

rozpustnost v tucích(při 20°C)  Neuvedena.  

vodivost  Nevztahuje se.  

třída plynů Nevztahuje se.  

             obsah těkavých organických látek (VOC: %)  3 

ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA 

Za normálního způsobu použití a při dodržení skladovacích podmínek podle oddílu 7 je směs stabilní, k rozkladu 

nedochází. 

10.1 Reaktivita 

Nejsou známy nebezpečné reakce, které by vznikaly za normálního způsobu použití.  

10.2 Chemická stabilita  

Za normálního způsobu použití je směs stabilní. 

Potřeba stabilizátoru ve směsi  Odpadá.  

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

Možnost nebezpečné exotermní reakce  Neuvedena.  

Důsledek změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost směsi Odpadá.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit                                                                              Neuvedeny. 

10.5 Neslučitelné materiály                                                                                                      Neuvedeny. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při požáru viz oddíl 5. 

Nebezpečné rozkladné produkty při styku směsi s vodou  Neuvedeny. 

Možnosti rozkladu směsi na nestabilní produkty  Nejsou známy. 

ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
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11.1.Informace o toxikologických účincích 

11.1.1   Látky              Nejde o látku. 

11.1.2   Směsi  

Pro směs nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici. Konkrétně: 

LD50, orálně, potkan (mg.kg
-1

) Údaje nejsou k dispozici. 

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg
-1

) Údaje nejsou k dispozici. 

LC50, inhalačně, potkan, pro plyny/páry(mg.m
-3

 za 4 h) Údaje nejsou k dispozici. 

11.1.2.1 Informace týkající se složek směsi  

Akutní toxicita 

Data neudána. 

Dráždivost (oči, kůže) 

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Senzibilizace 

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Žíravost  

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Toxicita po opakované dávce  

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Karcinogenita  

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Mutagenita  

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Toxicita pro reprodukci  

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

Informace o pravděpodobných cestách expozice  

K expozici může dojít vdechováním, stykem s kůží i náhodným požitím.  

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem  

Nejsou známy. 

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice  

Nejsou známy. 

Interakce 

Nejsou známy. 

Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách  

Směs je hodnocena konvenčními výpočtovými metodami.  

Další informace  

Nejsou k dispozici. 

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce látky/komponent směsi 

Údaje nevyhledávány. 

ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita  

12.1.1 Směs 

Akutní toxicita pro vodní a suchozemské organismy 

Pro směs nejsou žádné relevantní ekotoxikologické údaje k dispozici.  

Akutní toxicita směsi pro vodní organismy 

LC50, 96 hod., ryby (mg.l
-1

)  Údaje nejsou k dispozici.  

EC50, 48 hod., bezobratlí (mg.l
-1

)  Údaje nejsou k dispozici.  

IC50, 72 hod., řasy (mg.l
-1

)  Údaje nejsou k dispozici.  

IC50, 72 hod., jiné vodní rostliny (mg.l
-1

) Údaje nejsou k dispozici.  

Chronická toxicita směsi 

Údaje nejsou k dispozici. 

12.1.2 Látky ve směsi 
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Akutní toxicita pro vodní organismy 

Data neudána. 

Akutní toxicita pro půdní mikroorganismy a makroorganismy (žížaly) 

Údaje nejsou k dispozici. 

Akutní toxicita pro další organismy (ptáci, včely a rostliny.) 

Údaje nejsou k dispozici. 

Chronická toxicita: --- 

12.2. Perzistence a rozložitelnost  

Údaje nejsou k dispozici.  

12.3  Bioakumulační potenciál 

Nestanoven / nepředpokládá se schopnost směsi se v biotě akumulovat. 

12.4.  Mobilita v půdě 

Nestanovena. 

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Směs neobsahuje látky PBT a vPvB. 

12.6   Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou známy. 

ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1. Metody nakládání s odpady  

Způsoby odstraňování směsi 

Zneškodňuje se na zajištěné skládce pro tyto odpady, ve spalovnách pro nebezpečné odpady, vybavených 

dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni s následným čištěním plynných zplodin nebo 

v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů; postupuje se přitom podle zákona o odpadech 

a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.  

Způsoby odstraňování znečištěného obalu  

Obaly je třeba dokonale vyprázdnit. Po odpovídajícím vyčištění mohou být recyklovány. S nevyčištěnými obaly se 

nakládá jako s odpady samotné směsi; zneškodňují se na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím 

zařízení pro nebezpečné odpady, které je pro tento účel schváleno. Postupuje se přitom podle zákona o odpadech a 

podle prováděcích předpisů o zneškodňování nebezpečných odpadů. 

13.2. Název druhu odpadu  

Katalogové číslo a název druhu odpadu/obalu  

08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

15 01 10*  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1.   Číslo OSN (UN číslo): odpadá 

14.2.   Název OSN pro zásilku:  odpadá 

14.3.  Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu :  odpadá                            

14.4.  Obalová skupina : odpadá 

14.5.  Nebezpečnost pro životní prostředí : Není látkou znečišťující moře. 

14.6.   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  

Směs není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě. 

Směs přepravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích, chráněnou před povětrnostními vlivy, odděleně 

od nápojů, potravin a krmiv. 

14.7.   Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC  

Nevztahuje se. Směs není určena k hromadné přepravě podle těchto předpisů. 

ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a život. prostř./specifické práv. předp. týkající se látky nebo směsi  

15.1.1. Nejdůležitější přímo použitelné předpisy Společenství a další předpisy ES vztahující se k údajům 

v bezpečnostním listu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 

1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění 
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Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění 

Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před 

riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci ve znění směrnic Komise 2003/15/ES a 2009/161/ES. 

Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 

(čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) ve znění Směrnice EP a Rady (ES) 2007/30/ES. 

Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 

98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. 

Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 

98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES. 

15.1.2. Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a směsím, jimiž do českého 

právního řádu byly převedeny příslušné směrnice EU, vztahující se k chemickým látkám a směsím, které se 

týkají posuzované směsi 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných 

chemických směsí. 

15.1.3. Nejdůležitější zdravotnické a bezpečnostní předpisy, které se týkají posuzované směsi  
Zákon o ochraně veřejného zdraví.  

Vyhláška., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 

v platném znění.  

Zákon o péči o zdraví lidu. 

Zákoník práce v platném znění. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, v platném znění. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění. 

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. 

15.1.4. Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a směsím, 

které se týkají posuzované směsi 
Zákon o odpadech. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů).Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu. 

Zákon o vodách. 

Zákon o ochraně ovzduší. 

15.1.5. Nejdůležitější požární předpisy, které se týkají posuzované směsi 
Zákon o požární ochraně. 

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

v platném znění. 

15.1.6. Nejdůležitější předpisy pro přepravu, které se týkají posuzované směsi 
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). 

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

Zákon o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

15.1.7. Další důležité předpisy, které se týkají posuzované směsi 

15.1.7.1. Předpisy pro omezení práce těhotných žen, kojících matek a mladistvých 
Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, v platném znění. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti pro směs 

Nebylo provedeno. 

 

ODDÍL 16 : DALŠÍ  INFORMACE 

16.1. Přidané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezpečnostního listu) 

Hlavní změny: změna formátu, klasifikace a označení produktu, doplnění expozičních limitů, toxikologických a 

ekologických informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy 

platnost. 
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16.2. Použité zkratky 
ADR – Evropská dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

CAS – číslo, uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service. 

CLP – Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Klasifikace, označování a balení neb. látek a směsí) 

EC50 – efektivní koncentrace, 50% 

ECHA – European Chemical Agency (Evropská agentura pro chemické látky) 

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam na trhu se nacházejících 

chemických látek; evropský seznam existujících obchodovaných chem. látek) 

ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam notifikovaných (registrovaných, oznámených) 

chemických látek.  

ES,EHS: Evropské společenství 

GHS – Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování látek) 

CHPPL – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství  

IC50 – inhalační koncentrace, 50% 

LC50 – letální koncentrace, 50% 

LD50 – letální dávka, 50% 

NPK-P – Nejvyšší přípustná koncentrace (v pracovním ovzduší) 

NOAEC – No Observed Adverse Effect Concentration (koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku) 

PBT – Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

PEL – Přípustný expoziční limit (v pracovním ovzduší) 

REACH - SZÚ – Státní zdravotní ústav  

vPvB – Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

Třídy nebezpečnosti (obecně): 

Acute Tox. 1, 2, 3, 4 – Akutně toxický, kategorie 1, 2, 3, 4. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Aguatic Acute 1 – Akutně toxický pro vodní prostředí/vodní organismy, kategorie 1. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je 

překládat. 

Aguatic Chronic 1, 2, 3, 4 – Chronicky toxický pro vodní prostředí/vodní organismy, kategorie 1, 2, 3, 4. Tyto údaje jsou 

v angličtině a nelze je překládat. 

Asp. Tox. 1 – Nebezpečný při vdechnutí. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat.  

Carc. 1A, 1B, 2 – Karcinogen kategorie 1A, 1B, 2. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Eye Dam. 1 – Nevratné účinky na oči kategorie 1. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Eye Irrit. 2– Dráždivý pro oči kategorie 2. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 

Muta. 1B, 2 – Mutagen kategorie 1A, 1B, 2. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Repr. 1A, 1B, 2 – Toxický pro reprodukci kategorie 1A, 1B, 2. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Resp. Sens. 1 – Senzibilizuje/senzibilizující pro dýchací orgány kategorie1. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 

Skin Irrit. 2 – Dráždivý pro kůži kategorie 2. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 

Skin Corr. 1A, 1B – Žíravý pro kůži kategorie 1A, 1B. Tyto údaje jsou v angličtině a nelze je překládat. 

Skin Sens. 1 – Senzibilizuje/senzibilizující pro kůži kategorie 1. Tento údaj je v angličtině a nelze jej překládat. 

STOT RE (STOT Rep. Exp.) – Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure (Toxicita/toxický pro specifické cílové 

orgány - opakovaná expozice). Tyto údaje/zkratky jsou v angličtině a nelze je překládat. 

STOT SE (STOT Single Exp.) – Specific target organ toxicity – single exposure. (Toxicita/toxický pro specifické cílové orgány - 

jednorázová expozice). Tyto údaje/zkratky jsou v angličtině a nelze je překládat. 

16.3 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu  
Údaje výrobce/distributora/následného uživatele.  

Databáze EU v poslední verzi, zejména databáze ESIS (European chemical Substances Information System), která je součástí 

Joint reserch centrum (JRC) Evropské Komise, a to v IHCP (The Institute for Health and Consumer Protection), pod názvem Ex 

ECB (European Chemicals Bureau), dále databáze MERCK (2007 a 2011), databáze MŽP: Seznam 2004, obsahující EINECS, 

ELINCS a NLP, databáze ECHA List of pre-registred substances a Information on Registered Substances v poslední verzi a 

databáze MPO DANCE (Vyhledání látek obsažených v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek). 

16.4. Metody hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008, které byly použity pro účely 

klasifikace; (platí pro směsi) 

Zkoušky na zvířatech nebyly provedeny. 

Směs je hodnocena podle bodu vzplanutí a konvenčními výpočtovými metodami. 

16.5. Plná znění standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-věty) i plná znění standardních vět o 

nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení  

Nejsou. 

16.6. Pokyny pro proškolování  

Osoby, které nakládají s výrobkem, by měly být prokazatelně seznámeny s jeho vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví, 
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životního prostředí a se zásadami první předlékařské pomoci. 

 

16.7. Další informace  

Informace pro značení na obalu: 

Hustota (g/cm
3
):                                                                                1,1-1,3 (1,22) 

ONL (obsah netěkavých látek – sušiny) (% obj.):                            30-40  (35) 

VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):                             0,03  

TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):       0,02 

Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):                             130 

             Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):     37 

             Kategorie VŘNH:  A/d - vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a  

                                                        obklady budov  

Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí, popisují produkt s ohledem na bezpečnost a nemohou být 

považovány za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Je vždy povinností 

uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy. 

 


