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1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku              
    Identifikace látky nebo přípravku                                       
         Hesse addition of glass-lacquer EL 460-0025                             
    Použití látky nebo přípravku                                            
         Surface treatment of wood and other materials                           
    Identifikace společnosti nebo podniku                                   
         Hesse GmbH & Co. KG                                           
         Warendorfer Str. 21                                           
         D-59075 Hamm                                                  
         Telefonní : +49 (0) 2381 963-00    Fax : +49 (0) 2381 963-849           
    E-mail adresa osoby odpovědné za tento bezpečnostní list                
         rainer.schoenfeld@hesse-lignal.de                             
    Telefonní číslo pro naléhavé situace +49 (0) 2381 788-612               
 

2. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku                                
    Zvláštní nebezpečí pro člověka a životní prostředí                      
         Hořlavý.                                                                
         Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání               
         kůže.                                                                   
         Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.                        
 

3. Informace o složení látky nebo přípravku                                  
    Nebezpečné složky                                                       
       - Chemický název                                                        
         Č.EC         Reg.č. CAS      Hmotnost %   Označení                      
       - butylacetáty                                                          
         204-658-1      123-86-4       25 - 50 %           10-66-67              
         Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.       
 

4. Pokyny pro první pomoc                                                    
    Všeobecné pokyny                                                        
         Symptomy zvýšené expozice mohou být bolesti hlavy, závratě, únava,      
         nevolnost a zvracení.                                                   
         Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno     
         vyžádat si radu lékaře.                                                 
         Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte  
         lékařskou pomoc.                                                        
         Odložte kontaminovaný oděv a před opětným použitím jej vyperte.         
         Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.                     
         Postiženého vyneste z nebezpečného prostoru.                            
    Vdechnutí                                                               
         V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch   
         a ponechte jej v klidu.                                                 
         Udržujte postiženého v teple a klidu.                                   
         V závažných případech přivolejte lékaře.                                
    Styk s kůží                                                             
         Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody.                          
         NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla.                                  
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         Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře.         
    Zasažení očí                                                            
         Při vniknutí do očí odstraňte kontaktní čočky a ihned vyplachujte       
         nejméně 15 minut velkým množstvím vody i pod víčky.                     
         Konzultujte s lékařem.                                                  
    Požití                                                                  
         NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                 
         Ihned přivolejte lékaře.                                                
 
    Pokyny pro lékaře                                                       
    Ošetření.                                                               
         Symptomatické ošetření.                                                 
 

5. Opatření pro hasební zásah                                                
    Vhodné hasící prostředky                                                
         Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí    
         prostředek nebo oxid uhličitý.                                          
    Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů                      
         Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí.     
    Zvláštní nebezpečí při expozici, vyvolané látkou nebo přípravkem jako   
    takovým, produkty jejich spalování nebo uvolňovanými plyny              
         Obsahuje-li produkt hořlavé organické složky, bude se při požáru        
         tvořit hustý černý kouř obsahující nebezpečné produkty (viz oddíl 10).  
         Expozice rozkladným produktům může ohrožovat zdraví.                    
         Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.                                   
    Speciální ochranné vybavení pro hasiče                                  
         Při požáru použijte v případě nutnosti izolační dýchací přístroj .      
    Další údaje                                                             
         Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodního     
         toku.                                                                   
         Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.                           
         Běžná opatření při chemických požárech.                                 
 

6. Opatření v případě náhodného úniku                                        
    Osobní ochrana                                                          
         Odstraňte všechny zápalné zdroje.                                       
         Zajistěte přiměřené větrání.                                            
         Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.                                 
         Odkazuje se na oddíly 7 a 8 týkající se osobních ochranných             
         prostředků.                                                             
    Opatření k ochraně životního prostředí                                  
         Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.                 
         Zabraňte vniknutí do podloží.                                           
         Seznamte se s příslušnými místními úřady.                               
    Čisticích metodách                                                      
         Nechejte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního         
         materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do     
         obalu k likvidaci podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13).   
         Pečlivě očistěte znečištěné předměty a podlahu za dodržení předpisů o   
         ochraně životního prostředí.                                            
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         Vyčistěte pomocí detergentů. Nepoužívejte rozpouštědla.                 
         Uložte do vhodné uzavřené nádoby.                                       
 

7. Pokyny pro zacházení a skladování                                         
 
    Nakládání                                                               
    Pokyny pro bezpečné zacházení                                           
         Nutno zabránit vzniku zápalných nebo výbušných koncentrací par ve       
         vzduchu a překročení maximálních přípustných hodnot koncentrací.        
         Materiál smí být používán pouze na místech, kde nejsou nechráněná       
         světla, oheň a jiné zápalné zdroje.                                     
         Materiál se může elektrostaticky nabíjet. Při přečerpávání z jedné      
         nádoby do druhé musí být nádoby uzemněny.                               
         Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů.                       
         Používejte obuv s vodivými podrážkami.                                  
         Neměly by být používány jiskřící nástroje.                              
         Nedopustte styku s pokožkou a očima.                                    
         Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu.                                 
         Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.                               
         Osobní ochrana viz sekce 8.                                             
    Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu                                 
         Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.                                   
         Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze.    
         Běžná opatření při chemických požárech.                                 
 
    Skladování                                                              
    Požadavky na skladovací prostory a kontejnery                           
         Uchovávejte pouze v prostorách s podlahou odolávající rozpouštědlům.    
         Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě.                     
         Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé        
         poloze, aby nedošlo k úniku.                                            
    Pokyny pro společné skladování                                          
         Skladujte v dostatečné zdálenosti od oxidačních činidel a silně         
         kyselých nebo alkalických materiálů.                                    
    Další informace o skladovacích podmínkách                               
         Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem.                        
         Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte.                      
         V souladu s místními a národními předpisy.                              
 

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky                           
    Limitní hodnoty expozice                                                
         - Chemický název                                                
           Reg.č. CAS   Typ             Koncentrace           
         - butylacetáty                                                  
           123-86-4     SCL             100 ppm      480 mg/m3     
 
    Omezování expozice                                                      
    Omezování expozice pracovníků                                           
         Proveďte technická opatření k dodržení expozičních limitů na            
         pracovišti.                                                             
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         Všude kde je to proveditelné, by to mělo být zajištěno místním          
         odsáváním nebo dobrým větráním.                                         
         Nepostačuje-li to k udržení koncentrace par rozpouštědel pod mezními    
         hodnotami pro expozici, musí být použit vhodný dýchací přístroj.        
    Ochrana dýchacích orgánů  Při uvolňování mlhy z rozprašování nebo        
                              aerosolu použijte vhodný přístroj k ochraně    
                              dýchacího ústrojí a ochranný oděv.             
                              Doporučený typ filtru:                         
                              Kombinovaný filtr:                             
                              A2-P2 (EN 141, 143, 371)                       
    Ochrana rukou             Ochranné rukavice vyhovující EN 374.           
                              Materiál rukavic                               
                              Vícevrstvé rukavice z                          
                              Fluorovaný kaučuk                              
                              butylkaučuk                                    
                              Toto doporučení platí pouze pro námi           
                              poskytovaný produkt uvedený v bezpečnostním    
                              listu a pro námi specifikované použití.        
                              Přesnou dobu průniku lze zjistit u výrobce     
                              ochranných rukavic. Tato doba by měla být      
                              dodržována.                                    
                              Poškozené rukavice okamžitě vyměnit.           
    Ochrana očí               ochranné brýle s bočními kryty vyhovující      
                              normě EN166                                    
    Ochrana kůže a těla       Používejte vhodný ochranný oděv.               
                              Znečištěný oděv odložte a před novým použitím  
                              vyperte.                                       
                              Před pracovní přestávkou a po skončení práce   
                              si umyjte ruce.                                
 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti                                           
    Obecné informace                                                        
         Forma          kapalný                                                  
         Barva          bezbarvý                                                 
         Zápach         charakteristický                                         
 
 
    Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního   
    prostředí                                                               
    Změna fyzikálního stavu                                                 
         Rozmezí bodu varu (VOC/H2O)                                             
                       124           -    128     °C           
    Bod vzplanutí                                                           
                        23           -     35     °C           
    Relativní měrná hmotnost                                                
                                            1.032 kg/l         
                                     /     20     °C           
    Rozpustnost ve vodě                                                     
         nemísitelná látka                                                       
    Doba výtoku DIN 4 mm                                                    
                        20           -     24     s            
                                     /     20     °C           
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    Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC)                                 
                                           40     %  
 

10. Stabilita a reaktivita                                                   
    Nutno zabránit těmto podmínkám                                          
         Za normálních podmínek stabilní.                                        
         Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu.                      
    Materiály, kterých je třeba se vyvarovat                                
         Neponechávejte v blízkosti oxidačních prostředků, kyselých nebo         
         alkalických látek, aby nedošlo k exotermní reakci.                      
    Nebezpečné produkty rozkladu                                            
         Oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku (NOx), husté černé dýmy.     
         Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k        
         rozkladu.                                                               
 

11. Toxikologické informace                                                  
    Poznámky                                                                
         O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.                               
         Přípravek má podle dodatku II, č. 1 Evropské směrnice o hodnocení       
         nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.                                
         Vysoká koncentrace par může způsobovat podráždění očí a dýchacích cest  
         a omámenost.                                                            
         Symptomy a známky: bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost,      
         omamující účinky a ve vyjímečných případech bezvědomí.                  
         Kapalina vstříknutá do očí může způsobit jejich podráždění a            
         reverzibilní poškození.                                                 
    Další informace                                                         
         Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat poškození   
         zdraví.                                                                 
 

12. Ekologické informace                                                     
    Poznámky                                                                
         O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.                               
         Nenechejte vniknout do okolního životního prostředí.                    
         Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení           
         životního prostředí.                                                    
 

13. Informace z zneškodňování                                                
    Výrobek                                                                 
         Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad  
         nebo spálením.                                                          
         Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do       
         půdy.                                                                   
         Evropský katalog odpadů                                                 
         080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo    
         jiné nebezpečné látky                                                   
         200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující        
         nebezpečné látky                                                        
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    změněný výrobek                                                         
         Evropský katalog odpadů                                                 
         080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla     
         nebo jiné nebezpečné látky                                              
         080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických    
         rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek                             
    uschlé zbytky                                                           
         Evropský katalog odpadů                                                 
         080112 – Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111          
    Znečištěné obaly                                                        
         Vyprázdněte zbytky.                                                     
         Prázdné nádoby odevzdejte místnímu recyklačnímu podniku.                
         Německo: Systém KBS pro plechové obaly                                  
         Evropský katalog odpadů                                                 
         150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito   
         látkami znečištěné                                                      
 

14. Informace pro přepravu                                                   
    ADR/RID (Pozemní doprava)                                               
         UN 1263    Třída 3         Skupina obalů III          
         Označení zboží                                                          
              NáTěR                                                         
         Další údaje                                                             
              Speciální  ustanovení 640E                                    
    IMDG (Námořní doprava)                                                  
         UN 1263    Třída 3         Skupina obalů III          
                    EmS F-E,S-E     Látka znečišťující moře N  
         Správný technický název                                                 
              PAINT                                                         
    ICAO/IATA (Letecká doprava)                                             
         UN 1263    Třída 3         Skupina obalů III          
         Správný technický název                                                 
              PAINT                                                         
 

15. Informace o předpisech                                                   
    Označení podle směrnic EK                                               
         Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnice ES 1999/45/ES.        
    R-věty                                                                  
    10          Hořlavý.                                                      
    66          Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání     
                kůže.                                                         
    67          Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.              
    S-věty                                                                  
    23          Nevdechujte rozprášenou tekutinu, páry.                       
    51          Používejte pouze v dobře větraných prostorách.                
 
    Ostatní předpisy                                                        
         TA Luft ( Třída I:                              0   %  
                   Třída II:                             0   %  
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    Klasifikace nebezpečí podle BetrSichV (Německo)                         
         Hořlavý.                                                                
    Třída znečištění vod (Německo)                                          
         WGK 1: Schwach wassergefährdend                                         
 

16. Další informace                                                          
    Změny proti poslední verzi budou vysvětleny na okraji. Tato verze       
    nahrazuje všechny předchozí verze.                                      
 
    Původní znění R vět zmíněných v oddílu 3                                
    10          Hořlavý.                                                      
    66          Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání     
                kůže.                                                         
    67          Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.              
 

 
    Tento bezpečnostní list obsahuje pouze informace vztahující se k        
    bezpečnosti a nenahrazuje informaci o výrobku ani jeho specifikaci.     
    Údaje v této bezpečnostní příloze odpovídají našim znalostem,           
    informacím a přesvědčení v době jejího vydání.                          
    Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou            
    manipulaci s produktem uvedeným v této bezpečnostní příloze při jeho    
    skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Údaje jsou nepřenosné na  
    jiné produkty.                                                          
    Pokud bude výrobek uvedený v této bezpečnostní příloze zaměněn,         
    smíchán nebo zpracován s jinými materiály nebo bude podroben dalšímu    
    zpracování, nemohou být údaje v této bezpečnostní příloze, pokud z      
    nich výslovně nevyplývá něco jiného, přeneseny natakto vyrobený nový    
    materiál.                                                               
    Obsažené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a nejsou     
    proto zárukou  určitých vlastností.                                     
 


