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S 2000 
PRIMER   

Barva syntetická základní na kov  

 

datum 

vydání: 
7. 9. 1999 

datum 

revize: 
1.8. 2009 

platnost 

od: 
1.8. 2009 

  

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 Identifikace látky nebo přípravku:   

 S 2000  PRIMER  Barva syntetická základní na kov 

Použití látky nebo přípravku: Nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní základní nátěry kovových i 

nekovových předmětů.  

Identifikace společnosti nebo podniku: 

Výrobce: BARVY A LAKY TELURIA , s.r.o.      IČ: 43420371 

Adresa : Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika 

Tel:  +420 516 474 211 -  k dispozici v pracovní době 7- 15 h                                                                                                      

Fax: +420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz   
Telefonní číslo pro naléhavé situace:  

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 telefon (24 hodin/den) 

+420 224 919 293; +420 224 915 

 

 

3. Složení nebo informace o složkách 

3.1. Disperze pigmentů a plniv v alkydové pryskyřici ve vyvážené směsi organických rozpouštědel 

s přídavkem speciálních aditiv. 

3.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 

  

 Název Nízkovroucí hydrogenovaný benzín Obsah v %: < 17 

 CAS 64742-82-1    

 ES 265-185-4 Symbol Xn, N 

 Index 649-330-00-2 R věty 10-51/53-65-66-67 

 Obsahuje méně než 0,1 % hm. benzenu. 

 

 Název Nízkovroucí hydrogenovaný benzín Obsah v %: < 1 

 CAS 64742-48-9   

 ES 265-150-3 Symbol Xn 

 Index 649-327-00-6 R věty 10-65 

 Obsahuje méně než 0,1 % hm. benzenu. 

 

 

 Název Butanonoxim  Obsah v %: < 0,3 

 CAS 96-29-7  

2.  Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace přípravku: Hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 

popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

2.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: 

 Přípravek je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při chronické profesionální expozici se mohou 

dostavit bolesti hlavy, únava, podrážděnost a zažívací potíže. Při přímém styku odmašťuje kůži, 

dráždí oči a sliznice.  

Nepoužívejte pro nátěry přicházející do přímého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivy a pro 

nátěry dětského nábytku a hraček. 

2.3. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: 

 Při správné manipulaci nemá závažné účinky na životní prostředí. 

2.4. Informace uvedené na obalu se uvedou v bodě 15. 

mailto:tel@teluria.cz
http://www.teluria.cz/
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 ES 202-496-6 Symbol Xn 

 Index 616-014-00-0 R věty 21-40-41-43 

 

 Název Xylen (směs izomerů)            Obsah v %: < 10 

 CAS 1330-20-7   

 ES 215-535-7 Symbol Xn 

 Index 601-022-00-9 R věty 10-20/21-38 

  

 Název Ethylbenzen                  Obsah v %:  <2 

 CAS 100-41-4    

 ES 202-849-4 Symbol Xn, F 

 Index 601-023-00-4 R věty 11-20 

 

 

Pozn: Plné znění R-vět je v bodě 16. tohoto bezpečnostního listu. 

 
4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1 Všeobecné pokyny:  Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte 

lékaře a poskytněte mu informace z tohoto obalu.  

4.2 Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. 

4.3 Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. 

4.4 Při zasažení očí: Vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou. 

4.5 Při požití: Nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody. 

 

5.  Opatření pro hašení požáru 

5.1 Vhodná hasiva:   Pěna, prášek, oxid uhličitý.  

5.2 Nevhodná hasiva:  Voda. 

5.3 Zvláštní nebezpečí:  Při požáru vývin toxických zplodin a vývoj sálavého tepla. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochranný oděv proti sálavému teplu, dýchací přístroj. 

5.5 Doplňující údaje:  Uzavřené nádoby v blízkosti ohně chladit zkrápěním vodou. 

 

6.  Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zajistit dostatečné větrání a používat osobní ochranné 

prostředky – viz bod 8. tohoto bezpečnostního listu. Zamezit přístupu nepovolaných osob. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Odstranit zdroj úniku kapaliny. Zamezit 

kontaminaci půdy a vegetace a vniknutí do kanalizace, povrchových nebo spodních vod pomocí 

absorpčních materiálů. 

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Použití vhodného absorpčního prostředku. Použitý 

materiál umístit do uzavíratelných nádob a za dohledu odborníků provést likvidaci. Při kontaminaci 

vody odstranit z hladiny pomocí norné stěny a pěny nebo vhodného sorpčního prostředku. Zamezit 

styku s otevřeným ohněm. 

 
7.  Zacházení a skladování 

7.1. Zacházení: Zajistit odvětrání pracovního prostoru. Nevdechovat výpary/aerosol. Při práci nejíst, 

nepít, nekouřit. Dodržovat expoziční limity a nepřekračovat meze výbušnosti. Dbát opatření proti 

vzniku elektrostatického náboje. Používat nástroje a stroje, které nezpůsobují jiskření. Zamezit 

styku s kůží a očima. Používat vhodné ochranné prostředky – viz bod 8. 

7.2. Skladování: Skladujte v uzavřených obalech v suchých krytých skladech hořlavých kapalin při 

teplotě +5 až +25°C. 
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7.3. Specifické použití: vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které nepřicházejí do přímého styku 

s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Doporučené nátěrové postupy jsou uvedeny v katalogovém 

listu nátěrové hmoty. 

 
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky   

8.1. Expoziční limity (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší NPK-P a přípustný 

expoziční limit PEL): Podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, v aktuálním znění. 

 
Poznámky: D = při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 

 CAS Látka  PEL  

(mg.m
-3

) 

NPK-P 

(mg.m
-3

) 

Pozn. 

 

 64742-82-1 Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 400 1000 

 64742-48-9 Nízkovroucí hydrogenovaný benzín 400 1000 

 1330-20-7 Xylen (všechny isomery) 200   400 D 

 100-41-4 Ethylbenzen 200   500 D 

 

8.2. Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovníků: Při práci s přípravkem je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci nejíst, nepít, 

nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, ošetřit 

reparačním krémem. 

Osobní ochranné prostředky: 

Ochrana dýchacích orgánů:  Dobře větraný prostor, příp. respirátor nebo polomaska s filtrem proti 

organickým plynům a parám s bodem varu nad 65°C 

Ochrana rukou:  Vhodné ochranné rukavice odolné organickým rozpouštědlům. 

Ochrana očí:  Ochranné brýle nebo obličejový štít. 

Ochrana celého těla:  Ochranný pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Uchovávejte přípravky dobře uzavřené a nevylévejte do 

kanalizace. 

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
9.1. Obecné informace: vzhled – středně viskózní kapalina, barva – podle odstínů, zápach po 

organických rozpouštědlech 

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

 Skupenství  viskózní kapalina 

 Barva podle barevného odstínu 

 Zápach/Vůně charakteristický po organických rozpouštědlech 

 Hustota (při 23°C) cca 1,5 g/cm
3
   

 Bod vzplanutí 32  °C 

 Spodní mez výbušnosti 0,6  %obj. 

 Horní mez výbušnosti 6,5  %obj. 

 Třída nebezpečnosti II 

 Teplota vznícení 255 °C 

 Teplotní třída T3 

 Skupina výbušnosti II A 

 Samozápalnost není samozápalná 
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 Rozpustnost ve vodě nerozpustný 

9.3. Další informace: výtoková doba – průměr trysky 4 mm při 23°C: 120-250s ČSN EN ISO 2431 

                               výtoková doba – průměr trysky 3 mm při 23°C: >30s ČSN EN ISO 2431 

 
10.  Stálost a reaktivita  

 Při normálních podmínkách skladování a zpracování k určenému účelu je stabilní. 

10.1. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Chránit před sálavým teplem a slunečním zářením, 

neskladovat v blízkosti zápalných zdrojů. 

10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:  
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: Při užití k určenému účelu neprobíhají žádné nebezpečné reakce 

a nevznikají nebezpečné rozkladné produkty. 

 
11.   Toxikologické informace 

11.1 Nebezpečné účinky na zdraví plynoucí z expozice přípravku: Nátěrová hmota může vzhledem 

k obsahu organických rozpouštědel působit narkoticky a dráždivě, může způsobit nevolnost. Při 

dlouhotrvajícím kontaktu s pokožkou může dojít k odmaštění, vysušení a podráždění pokožky. 

11.2 Akutní toxicita: Údaje jsou převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, publikace 

Marhold: Průmyslová toxikologie, ChemDAT Merck,UCLID SDS. Pokud nejsou uvedeny, nejsou 

v současné době k dispozici. 
CAS Název látky    LD50oral,krysa LC50 ihl.krysa     LD50 derm králík LDLo oral hmm 

64742-82-1   Benzín   >6 500mg/kg       3 400mg/m3/4h     500 mg/24h             20-40 g 

64742-48-9 Benzín   >2 000mg/kg       >5000mg/m3/4h   >2 000mg/kg  

1330-20-7 xylen 4300mg/kg 8000ppm/4h     
 

11.3 Senzibilizace: Přípravek obsahuje  senzibilizující látku –butanonoxim  

11.4 Karcinogenita: Obsahuje látku klasifikovanou jako karcinogenní látka kategorie 3 – butanonoxim . 

11.5 Mutagenita: Neobsahuje látky klasifikované jako mutagenní a reprodukčně toxické. 

11.6 Poznámky: LD-letální dávka, LC-letální koncentrace, oral-orální, hmn.-člověk, derm-dermální,  

ihl-inhalační,  

 
12.  Ekologické informace 

12.1. Ekotoxicita: Údaje jsou uvedeny pro látky, které by svými vlastnostmi nejvíce mohly ovlivnit 

chování přípravku v životním prostředí 
CAS   název LC 50 vodní 

organismy 

IC50pro řasy 

SCENEDESMU

S 

EC50 pro 

bezobratlé 

DAPHNIA 

MAGNA 

BSK5 CHSK BSK5/ 

CHSK 

BCF 

64742-82-1 Benzín   >100mg/l/ 

96h 

  0,07g/g 0,13g/g 0,54  

64742-48-9 Benzín     >100mg/l 

96h 

 >100mg/l 72h >100 mg/l     

1330-20-7 Xylen 86-100 mg/l 

96h 

130mg/1 165 mg/l     

 

12.2 Mobilita: Přípravek je kapalina - v případě havárie  zamezit vniku do podzemních vod, zdrojů pitné 

vody, půdy a kanalizace, okamžitě informovat příslušné orgány. 

12.3  Perzistence a rozložitelnost : pro přípravek nejsou údaje k dispozici. 

12.4 Bioakumulační potenciál (BCF): pro přípravek nestanoveno. 

 
13. Pokyny pro odstraňování přípravku 

13.1. Způsob zneškodňování přípravku 

 Nespotřebované zbytky výrobku se likvidují ve specializovaných zařízeních.  

13.2. Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu 
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 Obaly se zbytky nátěrových hmot a ředidel je nutné odložit na místě určeném obcí pro odkládání 

nebezpečných složek komunálního odpadu, podle zákona o odpadech v platném znění. 

Kategorie odpadu: N; Číslo odpadu:  08 01 11 Y12 odpadní barvy a laky 

  15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

13.3. Právní předpisy 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

14. Informace pro přepravu 

14.1. Pozemní přeprava (ADR/RID): 

 Číslo UN 1263 Pojmenování Barva 

 
 Třída nebezpečnosti 3 Výstražná tabule 3 

 Obalová skupina III Klasifikační kód F 1 

 Další údaje: Dopravovat odděleně od poživatin a krmiv 

 
15. Informace o právních předpisech  

15.1 Klasifikace: Přípravek je klasifikován konvenční výpočtovou metodou hodnocení nebezpečnosti 

přípravků  uvedenou v přílohách  k vyhlášce č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. 

 

Výstražný symbol: 

 

Nebezpečné látky: Nízkovroucí hydrogenovaný benzín, Xylen (všechny isomery), Ethylbenzen 

  
 R-věty  úplné znění 
 R 10 Hořlavý 

 R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí 

 R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

 R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

 

 S-věty   úplné znění 

 S  2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

 S  7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 

 S  13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

 S  23 Nevdechujte páry/aerosoly 

 S  24/25 Zamezte styku s kůží a očima  

 S  46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

 S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

 

Další informace: „Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.“ 

Hmatatelná výstraha pro nevidomé, pokud je výrobek určen k prodeji spotřebiteli v maloobchodu – NE 

 Hustota (při 23°C) cca 1,50 g/cm
3
 

 Obsah netěkavých složek min. 55,00 % obj. 

 Obsah organických rozpouštědel (VOC) max. 0,25 kg/kg 

 Obsah celkového organického uhlíku (TOC) max. 0,20 kg/kg 

 Podkategorie produktu dle vyhlášky 355/2002 Sb A/i  

 Prahová hodnota VOC (rok 2010) 500 g/l 

 Maximální VOC (pro aplikaci) 460 g/l 
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16. Další informace 

16.1. Plné znění R-vět: (použitých v bodě 2. a 3. tohoto bezpečnostního listu a neuvedených v bodě 15. 

tohoto bezpečnostního listu) 

  R 20/21      Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 

  R 38         Dráždí kůži. 

  R 40          Podezření na karcinogenní účinky  
 R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

 R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 

 R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

16.2 Informace o změnách provedených v bezpečnostním listu:   
Údaje v bezpečnostním listu výrobku jsou data odpovídající současným technickým znalostem. 

Výrobek smí být použit pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Bezpečnostní list je 

vypracován na základě přílohy č.2 nařízení 1907/2006/ES. Klasifikace přípravku je provedena  

konvenční výpočtovou metodou hodnocení nebezpečnosti přípravků  uvedenou v přílohách  

k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 

chemických přípravcích. Důvodem vydání nového bezpečnostního listu je změna právních předpisů.  

Tento bezpečnostní list nahrazuje všechna dosavadní vydání. 

16.3 Pokyny pro školení: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto 

chemickým přípravkem, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a seznámena s údaji 

v bezpečnostním listu. 

16.4 Používaná legislativa : Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006, o registraci, 

hodnocení,povolování a omezování chemických látek o zřízení Evropské  agentury pro chemické 

látky, vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 

označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, vyhláška č. 234/2004 Sb. o 

možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení 

nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků. O formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné 

chemické látce a přípravku, vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo 

jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška č. 6/2003 

Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 

vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

vyhláška č. 355/2001 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se 

stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 

zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 

zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 

zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování,  zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, 

vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, zákon č.59/2006 Sb. O prevenci 

závažných havárií, sdělení č. 33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID),české státní normy. 

16.5. Používané zdroje dat : Marhold : Přehled průmyslové toxikologie, ChemDAT MERCK, 

bezpečnostní listy dodavatelů surovin pro výrobu nátěrových hmot, Seznam EINECS/ELINCS ECB 

ESIS(Evropská chemická kancelář – Evropský informační systém o látkách), Seznam NLP, 
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Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a  přípravky včetně nebezpečných, 

podniková dokumentace k výrobkům, databáze TOXNET (Toxicology Data Network : HSDB -

Hazardous Substances Data Bank), ECB (Evropská chemická kancelář) - UCLID SDS 

  

16.6. Kontaktní místo pro poskytování technických informací:  
Tel: +420 516 474 211, Fax:+ 420 516 474 257,   e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz         

Http: www.teluria.cz  

 

  

 

Vypracovala: Benešová Sylva 

 

mailto:tel@teluria.cz
http://www.teluria.cz/

