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Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesy a spoločnosti/podniku 
   

1.1  Identifikátor výrobku  

     
Crystal Finish - Decorative crystal effect  
(Crystal Finish - Kristall-Effekt-Dekor)   (0176/0804-081102001)  

 

1.2  Príslušné určené použitie látky, alebo zmesy a nedoporučené použitie 

   Príslušné určené použitie 
   Kategória produktov [PC]  
   PC9a – PC 9a – Povrchové materiály a farby, riedidlá, odstraňovače povrchových materiálov 
   Oblasti použitia [SU]  
   SU22 - Profesionálne použitie: verejná sféra (administratíva, školstvo, zábavný priemysel, služby, remeselníci) 
   SU21 - Spotrebiteľské použitie: súkromné domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia) 

1.3  Podrobné údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu 

   Dodávateľ (výrobca/dovozca/výhradný zástupca/zapojený užívateľ/predajca)  
  PUFAS Werk KG  

 

   Cesta: Im Schedetal 1  

   Poštové smerovacie číslo/miesto: 34346   Hann. Münden  

   Telefón :   +49 (0)5541 7003-01  

   Telefax :   +49 (0)5541 7003-50  

   
Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií:    
E-mail (odborník) : sds@pufas.de   
Webová stránka : www.pufas.de   

1.4  Telefónne číslo pre naliehavé situácie 

     
+49 (0)5541 7003-41/-64  
Toto číslo slúži len cez úradné hodiny (pondelok-štvrtok 8 – 16 h, piatok 8 – 12.30 h) 

 

   
Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti 
   

2.1  Klasifikácia látky, alebo zmesy 

   Triedenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  
   Žiadne  

2.2  Prvky označenia 

   Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)  
   Zvláštne predpisy pre doplnkové údaje na štítku pre niektoré zmesy 

   
EUH208  Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+ ; REAKČNÁ ZMES: 5-CHLOR-2-

METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON /   2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON (3:1). Môže vyvolať 
alergickú reakciu.  

2.3  Ďalšia nebezpečnosť 
   Táto zmes neobsahuje žiadne látky, klasifikované ako PBT / vPvB, alebo obsiahnuté v SVHC-kandidátnom zozname. 
   

Oddiel 3: Zloženie/ informácie o zložkách 
   

3.2  Zmesy  
   Popis  

   Skladá sa z : Disperzia styrénu a akrylátu, plniace látky, pigmenty, voda, konzervačné prostriedky a pomocné 
prostriedky 

   Nebezpečné zložky 
   Žiadne 
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Oddiel 4: Pokyny pre prvú pomoc 
   

4.1  Popis prvej pomoci 

   
Obecné informácie  

  
Riaďte sa návodom na použitie na etikete. Pri akýchkoľvek pochybnostiach, alebo při prejave symptómov sa poraďte 
s lekárom. Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte. 

 

   Vdychovanie  
  prívod čerstvého vzduchu. Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára. 

 

   Pri kontakte s kožou 
  Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

 

   
Po kontakte s očami  

  
Po zasiahnutí očí je nutné je dostatočne dlho vymývať vodou s otvorenými viečkami a potom sa ihneď poradiť 
s očným lekárom. 

 

   Po požití  
  Ihneď vypláchnuť ústa a zapiť veľkým množstvom vody. Bezpodmienečne privolajte lekára! 

 

4.2  Najdôležitejšie akútne a opozdené symptómy a účinky 
   Žiadne informácie nie sú k dispozícii. 

4.3  Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia 
   Žiadny  
   

Oddiel 5: Opatrenie pre hlásenie požiaru 
   

5.1  Hasivá  

   Vhodné hasivá  
  Samotný produkt nehorí. Hasiaci zásah prispôsobte prostrediu. 

 

5.2  Zvláštna nebezpečnosť vyplývajúca z látky, alebo zmesy 

   Nebezpečné spaliny  
  Žiadne informácie nie sú k dispozícii. 

 

5.3  Pokyny pre hasičov 

   Špeciálne ochranné pomôcky pri hasení požiaru 
  Nevdychovať splodiny po výbuchu a horení. Používajte vhodný  ochranný dýchací prístroj. 

 

   
Oddiel 6: Opatrenie v prípade náhodného úniku 
   

6.1  Opatrenie na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
   Nie sú nutné zvláštne opatrenia. 

6.2  Opatrenie na ochranu životného prostredia 
   Zabrániť úniku do kanalizácie a do vodných tokov. 

6.3  Metódy a materiál pre obmedzenie úniku a pre čistenie 

   Pre zneškodnenie  
  Zachytiť interným absorbentom a zlikvidovať ako odpad vyžadujúci mimoriadnu kontrolu. Nenechať produkt zaschnúť. 

 

6.4  Odkaz na iné oddiely 
   Bezpečná manipulácia: viz oddiel 7. Osobné ochranné prostriedky: viz oddiel 8. Likvidácia: viz oddiel 13. 
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Oddiel 7: Zachádzanie a skladovanie 
   

7.1  Opatrenia pre bezpečné zachádzanie 

   Bezpečnostné opatrenia 
   Zabrániť styku s kožou a očami. Neuchovávať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. 
   Protipožiarne opatrenia 
   Nie sú nutné žiadne zvláštne opatrenia. 

7.2  
Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok a  
zmesí 

   Požiadavky na skladovacie priestory  a obaly 
   Uchovávať /skladovať len v originálnom balení. Uchovávajte obal riadne uzavretý. 

   Pokyny pre skladovanie s inými produktami 
   Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne opatrenia. 

   Ďalšie informácie o podmienkach skladovania 

   
Neskladovať vonku. Uchovávať vždy v nádobách odpovedajúcich originálnemu obalu. Dbať na pokyny na etikete. 
Chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením. Dbať na bezpečnostné pokyny a na návod na použitie uvedenom 
na obale.  

   Neuchovávať pri teplote nižšej než: zabrániť ochladeniu pod 0°C   

7.3  Špecifické  konečné použitie/použitia 

   Doporučenie  
   Riadiť sa technickým referenčným dokumentom 
   

Oddiel 8: Obmedzovanie expozície/osobné ochranné prostriedky 
   

8.1  Kontrólne parametre 
   Žiadne   

8.2  Obmedzovanie expozície 

   Osobné ochranné prostriedky 

   Ochrana očí/tváre  

   
Vhodná ochrana očí  
  Košíčkové okuliare 

 

   Ochrana pokožky  
   Ochrana rúk  
   Pri častejšom kontakte rúk: gumené rukavice, PVC 
   Ochrana trupu  
   Nosiť uzavrený pracovný odev. Vyzliecť kontaminovaný, nasiaknutý odev. 

   Ochrana dýchacích orgánov 
   Vhodná ochrana dýchacích orgánov 
   Zvyčajne nie je nutná osobná ochrana dýchacích ciest.  

   Obecné nariadenia ochrany a hygieny 

   
Je nutné dbať na obvyklé preventívne bezpečnostné opatrenia pre zachádzanie s chemikáliami. Pred prestávkou a po 
práci umyť ruky. Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť, nešňupať. 

   Obmedzovanie expozície životného prostredia 

   Viz tiež kapitola 6 a 12.  
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Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
   

9.1  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

   Vzhľad  
   Skupenstvo: kvapalné: viskózne 
   Farba : rôzna  

   Zápach  
   charakteristický  

   Základné údaje relevantné pre bezpečnosť  

   

Bod topenia/rozmedzie bodu topenia :  ( 1013 hPa )    cca    0     °C       
Počiatečný bod varu a rozmedzie bodu 
varu :  ( 1013 hPa )    cca    100     °C       

Bod vzplanutia :        žiadné/nikdo        Brookfield    
Teplota vznietenia :        žiadné/nikdo           
Dolná medza výbušnosti :        Žádné údaje k dispozici           
Horná medza výbušnosti :        Žádné údaje k dispozici           
Tlak pary :  ( 50 °C )    cca    123,5     hPa       
Hustota :  ( 20 °C )    cca    1,4     g/cm3       
Skúška oddelenia rozpúšťadla:  ( 20 °C )       žiadne/nikdo           
Rozpustnosť vo vode:  ( 20 °C )       dispergierbar           
hodnota pH :     cca    8,5 - 9,5           
Doba vytekania :  ( 23 °C )       irelevantní        ISO pohárik 6 mm    
Viskozita :  ( 20 °C )       9000 - 11000     mPa.s       
Kinematická viskozita :  ( 40 °C )       irelevantní           
Hodnota VOC :     <    1     g/l       

 

9.2  Ďalšie informácie  
   Žiadne  
   

Oddiel 10: Stálosť a reaktivita 
   
10.1  Reaktivita  
   Žiadne informácie nie sú k dispozícii. 

10.2  Chemická stabilita  
   Pri uplatnení doporučených predpisov pre skladovanie a stabilnú manipuláciu (viz odstavec 7). 

10.3  Možnost nebezpečných reakcií  
   Žiadné informácie nie sú k dispozícii.  

10.4  Podmienky, ktorým je treba zabrániť  
   Žiadné informácie nie sú k dispozícii.  

10.5  Nezlúčiteľné materiály 
   Pri použití k danému účelu žiadne. 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu 
   Pri použití k danému účelu žiadne. 
   

ODDÍL 11: Toxikologické informácie  
   
11.1  Informácie o toxikologických účinkoch  
   Akútne účinky  
   Žiadne údaje k dispozícii. 
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   Podráždenie a poleptánie  
   Žiadne údaje k dispozícii. 
   Primárna dráždivosť kože 
   Skúsenosti z praxe/osôb 
   Mierne dráždivý, ale bez povinnej klasifikácie. 

   Senzibilizácia  

   
Výrobok obsahuje konzervačný prostriedok proti mikrobiálnej kontaminácii (napríklad pliesni) pri skladovaní 
v nádobách malé množstvo konzervačných látok môže (……) To môže zpôsobovať alergie, viz kap. 2 

   Toxicita pri opätovnom príjme (subakútna, subchronická, chronická)  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

   CRM účinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukčná toxicita)  
   Karcinogenita  
   Žiadne údaje k dispozícii. 
   Mutagenita v zárodočných bunkách  
   Žiadne údaje k dispozícii. 
   Reprodukčná toxicita  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

   Toxicita pre špecifické cieľové orgány pri jednorázovej expozícii 
   Žiadne údaje k dispozícii. 

   Toxicita pre špecifické cieľové orgány pri opakovanej expozícii 
   Žiadne údaje k dispozícii. 

   Nebezpečnosť pri vdychnutí 
   Žiadne údaje k dispozícii. 

11.5  Dodatočné údaje  
   Pri správnom zachádzaní a dodržovaní pracovnohygienických opatrení netreba očakávať žiadne zdraviu škodlivé účinky.  
   

Oddiel 12: Ekologické informácie 
   

12.1  Toxicita  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

   Chovanie v čističkách odpadových vôd 

   
Pri predpisovom vypúšťaní nepatrných koncentrácií  do adaptovaných biologických čističiek sa neočakávajú poruchy 
odbúravania aktivovaného kalu. 

12.2  Perzistencia a  rozložiteľnosť 
   Žiadne údaje k dispozícii. 

12.3  Bioakumulačný potenciál  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

12.4  Mobilita v pôde  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
   Žiadne údaje k dispozícii. 

12.6  Iné nepriaznivé účinky 
   Žiadne údaje k dispozícii. 

12.7  Ďalšie ekotoxikologické informácie 
   Dodatočné údaje 
   Zamedziť úniku do kanalizácie a do vodných tokov.  
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Oddiel 13: Pokyny pre odstraňovanie 
   

13.1  Metódy nakladania s odpadmi 
   Odstránenie produktu/balenia 

   Zlikvidujte v súlade s úradnými predpismi. Alebo po spevnení uložiť spoločne s domovým odpadom. 
S kontaminovanými obalmi zachádzať ako s látkou samotnou. 

   Katalógové čísla/názvy odpadov podľa EKO / vykonávacia vyhláška o európskom katalógu odpadov 
   Katalógové číslo odpadu produkt 
   08 01 12  

   
Označenie odpadu  
  Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11  

 

   Katalógové číslo odpadu obal  
   15 01 02  

   
Označenie odpadu  
  Plastové obaly  

 

   
Oddiel 14: Informácie pre prepravu 
   

14.1  UN číslo  
   Nie je nebezpečný náklad v zmysle týchto dopravných predpisov. 

14.2  Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu 
   Nie je nebezpečný náklad v zmysle týchto dopravných predpisov. 

14.3  Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu 
   Nie je nebezpečný náklad v zmysle týchto dopravných predpisov. 

14.4  Obalová skupina  
   Nie je nebezpečný náklad v zmysle týchto dopravných predpisov. 

14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie 
   Nie je nebezpečný náklad v zmysle týchto dopravných predpisov. 

14.6  Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
   Žádnie  

14.7  Hromadná preprava podľa prílohy II dohovoru MARPOL a predpisu 
   nepoužiteľný 
   

Oddiel 15: Informácie o predpisoch 
   

15.1  
Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne 
predpisy týkajúce sa látky, alebo zmesy 

   Predpisy EU  
   Iné predpisy EU  
   Označenie obsiahnutých látok podľa nariadenia EG č. 648/2004  
   - tento produkt nie je predmetom nariadenia ES o detergentoch č. 648/2004.  
   Smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických  zlúčenín (VOC) z farieb a lakov 

   
- EU limitná hodnota tohoto výrobku (kat. A/a, VŘNH): 30 g/l (2010). 
- Tento výrobok obsahuje max.1 g/l VOC  

15.2  Posúdenie chemickej bezpečnosti 
   Pre látky obsiahnuté v tejto zmesy nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti. 

15.3  Dodatočné údaje  
   Žiadné  
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Oddiel 16: Ďalšie informácie 
   

16.1  Upozornenie na zmeny 
   Žiadne  

16.2  Skratky a akronymy  
   Žiadne  

16.3  Důležitá literatura a zdroje dat  
   Žiadne  

16.4  Klasifikácia zlúčeniny a použitá klasifikačná metóda podľa nariadenia (ES) 
   Dôležitá literatúra a zdroje dát 

16.5  Doslovné znenie H- a EUH-viet  (Číslo a plný text)  
   Žiadne  

16.6  Inštruktážne pokyny 
   Žiadne  

16.7  Dodatočné údaje  
   Žiadne  

 
Údaje v tomto bezpečnostnom liste zodpovedajú nášmu najlepšiemu svedomiu s poznatkami pri vydaní tisku. Tieto informácie 
vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zachádzanie  s uvedeným produktom v bezpečnostnom liste pri skladovaní, 
spracovaní, preprave a odstránení. Tieto informácie nie sú použiteľné pre iný produkt. Ak bude tento produkt zmiešaný, alebo 
spracovaný s inými materiálmi, údaje tohoto bezpečnostného listu sú neprenosné na novo vzniknuté materiály. 

 
 


