MATNÁ
FARBA NA STENU

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Kód karty: S/SLNWP
Vydanie č.: 1

Podľa nariadenia č. 1907/2006/EK, príloha II
1. Identifikácia látky alebo prípravku a spoločnosti/podniku
Názov produktu:
Určené použitie:
Dodávateľ:
E-mail:
Núdzové telefónne číslo:

Pôvodná/revidovaná karta:- 09/05/2013

MATNÁ FARBA NA STENU
Emulzná farba na rôzne substráty. Aplikácia štetcom alebo valčekom.
Weilburger Coatings (UK) Ltd, Arundel Road, Uxbridge, Middlesex UB8 2SD, Veľká Británia.
health.safety@trimite.com
+44 (0) 1895 251234

2. Identifikácia nebezpečenstiev
Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle smerníc CHIP (informácie o rizikách a balení chemikálií).

3. Zloženie/informácie o zložkách
Syntetické živice a organické/anorganické farbivá rozpustené vo vode.
Látky predstavujú riziko poškodenia zdravia alebo životného prostredia v zmysle definícií smerníc CHIP a nariadení EK alebo
priradených limitov vystavenia pri práci.
Názov látky
Reg. č. EINECS
Neuvedené
Rizikové vety v plnom znení uvedené v časti 16

Reg. č. CAS

Klasifikácia

Rizikové vety

Koncentrácia

4. Opatrenia prvej pomoci
Všeobecné

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo pri pretrvávaní symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.
Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte žiadne prípravky orálne.

Inhalácia

Postihnutú osobu presuňte na čerstvý vzduch, udržiavajte v teple a pokoji. V prípade nepravidelného
dýchania alebo zástavy dýchania poskytnite umelé dýchanie. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí,
uložte ju do stabilizovanej polohy. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami

Vyplachujte veľkým množstvom čistej, sladkej vody najmenej desať minút držiac viečka otvorené. Ak
podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou

Odstráňte kontaminovaný odev. Pokožku dôkladne opláchnite mydlom a vodou; použite vhodný čistiaci
prostriedok na pokožku. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani riedidlá.

Požitie

V prípade neúmyselného prehltnutia vypláchnite ústa veľkým množstvom vody (len ak je postihnutá
osoba pri vedomí) a zabezpečte okamžité lekárske ošetrenie. Udržiavajte postihnutú osobu v pokoji.
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

5. Protipožiarne opatrenia
Odporúčané hasiace médium: Akékoľvek médium vhodné pre okolité prostredie.
Nedovolené použitie: .
Tento produkt zvyčajne nepodporuje vznietenie, treba však zachovávať osvedčené postupy uplatňované pri vedení domácnosti.
Použite hasiace postupy vhodné pre okolité prostredie.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
Zabráňte odtoku výrobku do kanalizácie alebo vodných tokov. Podľa možností vyčistite čistiacim prostriedkom; nepoužívajte
rozpúšťadlá. Ak sa produkt dostane do kanalizácie, okamžite o tom informujte miestnu vodárenskú spoločnosť, respektíve
v prípade kontaminácie potokov, riek alebo jazier príslušnú organizáciu na ochranu životného prostredia.

7. Zaobchádzanie a skladovanie
Noste vhodné oblečenie a rukavice.
Neuvádzajú sa žiadne špeciálne požiadavky na skladovanie. Možno uplatniť zákon o továrňach z roku 1961 (Factories Act
1961). Produkt treba chrániť pred mrazom.

8. Kontroly expozície/osobná ochrana
Kontroly expozície
Treba zabezpečiť dobré vetranie postačujúce pre iné časti procesov.
Limitné hodnoty expozície
Názov látky

Limity expozície na pracovisku
8h mg/m3 15min

Poznámky

Neuvádza sa
Poznámky: SUP – kategorizované na základe dokumentov dodávateľov alebo iného uznávaného orgánu. Sk – riziko absorpcie
cez pokožku. Sen – môže dráždiť dýchacie cesty. Bmgv – môže sa vyžadovať biologický monitoring (viac informácií
v dokumente Monitoring Guidance Value, EH40, tabuľka 2).
Kontrola expozície na pracovisku
Akékoľvek osobné ochranné prostriedky vrátane respiračných ochranných prostriedkov, ktoré sa používajú pri kontrole
expozície nebezpečným látkam, musia spĺňať požiadavky nariadení COSHH (nariadenia zamerané na kontrolu používania
zdraviu nebezpečných látok britského ministerstva zdravotníctva).
Kód karty:

S/SLNWP

Dátum tlače:

13. mája 2013
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Ochrana dýchacích ciest

Zvyčajne sa nevyžaduje.

Ochrana rúk

Zvyčajne nie je potrebná. V prípade dlhšieho používania sa odporúča použiť ochranné rukavice
používané v domácnosti.

Ochrana očí

Odporúča sa nosenie prostriedkov na ochranu očí proti zasiahnutiu tekutou látkou.

Ochrana pokožky

Zvyčajne je vhodné použitie bavlnenej alebo syntetickej kombinézy. Silno kontaminovaný odev
treba vyzliecť a pokožku dôkladne omyť.

Podrobnejšie informácie o kontrole expozície životného prostredia sa uvádzajú v časti 12.

9. Fyzické a chemické vlastnosti
Fyzické vlastnosti:
Teplota vznietenia:
Viskozita:
SG*:
Obsah VOC**:

Farebná tekutina
Neuvádza sa
Nemeraná/neuvádza sa
1,5
12 gramov na liter (približne)

Hustota výparov:
Ťažšie než vzduch
Spodná hranica výbušnosti: Neuvádza sa %
Rozpustnosť vo vode:
Miešateľný s vodou
Rozpätie varu (destilačné rozpätie):
Hodnota pH:

*SG (specific gravity) – merná hustota
**VOC (volatile organic compounds) – prchavé organické látky

Uvedené hodnoty treba považovať za zvyčajné hodnoty a uvádzajú sa ako referenčné hodnoty pre potreby zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nepredstavujú špecifikáciu daného/-ých produktu/-ov opisovaného/-ých v tejto karte
bezpečnostných údajov.

10. Stabilita a reaktivita
Produkt je stabilný v odporúčaných podmienkach uskladnenia a zaobchádzania (časť 7). V prípade požiaru môžu vzniknúť
nebezpečné produkty rozkladu, ako je dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý a oxidy dusíka. Aby sa zabránilo prípadnej exotermickej
reakcii, uchovávajte mimo oxidačných činidiel, silne zásaditých a silne kyslých materiálov.

11. Toxikologické informácie
O samotnom produkte nie sú k dispozícii žiadne údaje. Produkt bol vyhodnotený s použitím konvenčnej metódy v zmysle
smerníc CHIP (informácie o rizikách a balení chemikálií); v zmysle smerníc boli klasifikované toxikologické riziká. V tomto smere
sa zohľadňujú oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické vplyvy zložiek pri krátkodobom a dlhodobom vystavení
prostredníctvom ústnej dutiny, inhalácie a kontaminácie pokožky, ak sú známe. Podrobnejšie informácie o klasifikácii
súvisiacich rizík sa uvádzajú v časti 2 a 15.

12. Ekologické informácie
O samotnom produkte nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje, nemal by sa však vylievať do kanalizácie alebo vodných tokov.
V opačnom prípade treba bez meškania kontaktovať miestnu vodohospodársku spoločnosť. Na používanie tohto produktu sa
môžu vzťahovať ustanovenia britského zákona o ochrane životného prostredia z roku 1990 (Environmental Protection Act
1990).

13. Opatrenia pri likvidácii
Odpadové materiály treba považovať za kontrolovaný odpad a treba ho likvidovať v súlade s príslušnými nariadeniami.
Zabráňte odtoku produktu do kanalizácie. Uplatňuje sa britský zákon o kontrole znečistenia z roku 1974 (The Control of
Pollution Act 1974), smernice o nebezpečnom odpade, britský zákon o ochrane životného prostredia z roku 1990, prípadne
akékoľvek národné predpisy. Klasifikácia tohto produktu pri likvidácii ako odpadu je 08 01 16 ' vodné kaly s obsahom farby
alebo laku okrem kalov uvedených pod kódom 08 11 15. Ak sa tento produkt zmieša s inými druhmi odpadu, tento kód už
nemusí platiť. Ak sa zmieša s inými odpadmi, produktu treba prideliť príslušný kód. V prípade ďalších otázok kontaktujte
príslušnú miestnu organizáciu zodpovednú za likvidáciu odpadu.

14. Informácie o preprave
Cestná/železničná
Morská

Letecká

Označenie
Číslo UN
Označenie
Číslo UN
Morský polutant
Označenie
Číslo UN

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.
Obalová skupina
Prepravná kategória
Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.
Obalová skupina
Prepravná kategória
Nie
Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.
Obalová skupina
Prepravná kategória

Trieda
Trieda

Trieda

15. Regulačné informácie
Produkt je klasifikovaný a označený na dodávanie v súlade s nariadením o chemikáliách (informácie o rizikách a balení na
dodávanie) z roku 2009 (S.I. 2009 No. 716) a v súlade so smernicami EK nasledovne:
Označenie nebezpečenstva Nie je
Obsahuje
Rizikové vety
Bezpečnostné vety
7
36/37/39
Kód karty:
S/SLNWP

Udržujte nádobu dôkladne uzavretú.
Používajte vhodné ochranné oblečenie, rukavice a ochranné prostriedky očí/tváre.
Dátum tlače:
13. mája 2013
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Iné vety
Informácie uvedené v tejto karte nepredstavujú posúdenie rizík na pracovisku samotným používateľom, ako to vyžaduje iná
legislatíva týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na používanie tohto produktu sa vzťahujú ustanovenia zákona
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Health & Safety at Work etc. Act) a nariadení o kontrole látok škodlivých pre zdravie
(Control of Substances Hazardous to Health Regulations).

16. Ďalšie informácie
Texty akýchkoľvek rizikových viet uvedené v časti 3.
Neuvedené.
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú poskytnuté v súlade s nariadeniami o chemikáliách (Informácie
o rizikách a balení na dodávanie) z roku 2009 (S.I. 2009 No. 716) (Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply)
Regulations 2009, S.I. 2009 No. 716) a v súlade so smernicami EK. Rizikové vety uvedené vyššie majú zabezpečiť súlad
s nariadeniami CHIP a smernicami EK. Vzťahujú sa len na čisté zmesi uvedené v časti 3, NIE na dodávaný produkt. Informácie
o rizikových vetách vzťahujúcich sa na produkt sa uvádzajú v časti 15 a na etikete produktu. Keďže konkrétne podmienky
použitia sú mimo kontroly dodávateľa, za zabezpečenie dodržania požiadaviek relevantnej legislatívy zodpovedá používateľ.
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú poskytnuté v súlade s požiadavkami nariadení CHIP a smerníc EK.
Produkt sa môže používať na iné účely, než sú uvedené v časti 1, až po tom, ako používateľ kontaktuje dodávateľa a získa
písomné pokyny na zaobchádzanie. Keďže konkrétne podmienky použitia produktu sú mimo kontroly dodávateľa, za
zabezpečenie dodržania požiadaviek relevantnej legislatívy zodpovedá používateľ.
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných vedomostí a platnej národnej legislatívy.
Poskytujú informácie o produkte v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia, ako aj so životným prostredím. Nemali by sa
vykladať ako záruka v súvislosti s technickým výsledkom alebo s vhodnosťou pre konkrétne použitie.
Ďalšie informácie a relevantné poradenstvo:Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (SI1999:3242)
Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI1992:2793)
COSHH Essentials: Easy Steps to Control Chemicals HS(G)193

Kód karty:

S/SLNWP

Dátum tlače:

13. mája 2013
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