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ODDÍL 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti   

1.1 Identifikátor výrobku 
           Obchodní název 

einzA Wandfarbe 333 neue Qualität 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Příslušná určená použití látky  
Nátěrový materiál 

Nedoporučená použití  
 Nejsou k dispozici žádné informace. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

 Adresa 
einzA Farben GmbH & Co KG 
Junkersstraße 13 
30179 Hannover 

Telefon: +49 (0)511 67490-0 
Fax: +49 (0)511 67490-20 
e-mail info@einzA.com 

Informace v bezpečnostním listu 

sdb_info@umco.de 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
Pro lékařské informace: 
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord) 

 

 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi  
Poznámky ke klasifikaci 
Klasifikace produktu byla stanovena na základě následujících postupů v souladu s článkem 9 a kritérii nařízení (EG) č. 
1272/2008: 
Fyzikální nebezpečí: Vyhodnocení údajů ze zkoušek podle Příloha I část 2 
Nebezpečí pro zdraví a životní prostředí: metoda výpočtu podle Příloha I části 3, 4 a 5. 
Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (EG) č. 1272/2008 (CLP). 
 

2.2 Prvky označení 

                Označování podle nařízení (EG) č. 1272/2008 (CLP) 
 

Výstražný symbol nebezpečnosti 

- 

Signální slovo 
- 

Výstražná upozornění 
- 

Výstražná upozornění (EU) 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, reakční hmotu z: 5-

chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [EG č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu 
[EG č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergické reakce. 

EUH210 Bezpečnostní list EUH210 je k dispozici na vyžádání 

Bezpečnostní instrukce 
- 

Poznámky k označování 
                Označování (výstražné věty (EU)) odpovídá příloze II nařízení (EG) č. 1272/2008 (CLP)
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2.3 Další nebezpečnost 
PBT-Posouzení 
Složky produktu nejsou klasifikovány jako PBT. 
vPvB-Posouzení 

                Složky produktu nejsou klasifikovány jako vPvB. 

 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.1 Látky 
Nepoužité. Výrobek není látkou. 

3.2 Směsi 

Chemická charakteristika 
Vodnatý povlak na bázi polymerní emulze 

Nebezpečné složky 
Výrobek neobsahuje žádné látky, které mají být specifikovány ve smyslu nařízení 1907/2006 (REACH), příloha II. 

 

 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

4.1 Popis první pomoci 

Obecné pokyny 
V případě pochybností nebo příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Ve stavu bezvědomí nepodávejte nic ústy. Při 
bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a vyhledejte lékařskou pomoc 

Při vdechnutí 
Vezměte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte ho v teple a nechte ho odpočívat. Při nepravidelném dýchání, 
nebo pokud dotyčný přestane dýchat, zahajte umělé dýchání. 

Při styku s pokožkou 
Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku pečlivě umyjte vodou a mýdlem nebo použijte vhodný čistící prostředek na 
pokožku. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla!  

Při zasažení očí 
Vyjměte kontaktní čočky, oční víčka udržujte otevřená po dobu nejméně 10 minut, pořádně vypláchněte čistou 
vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití 
Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledejte 
lékaře! Udržujte postiženou osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení! 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Nejsou k dispozici žádné informace. 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Nejsou k dispozici žádné informace 

 

 ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru  

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva 
Za normálních podmínek nehořlavá. Přizpůsobte hasicí opatření okolnímu ohni. 

Nevhodná hasiva 
 Nejsou k dispozici žádné informace 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Neznámá. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Zabraňte vniknutí hasicí vody do kanalizace nebo vodních toků. 
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 ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Personál mimo pohotovost 
Vyvarujte se vdechování par. Dodržujte ochranné předpisy (viz oddíl 7 a 8). 

Pohotovostní služby 
 Nejsou k dispozici žádné informace. Osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zamezte vniknutí do kanalizace nebo vodních toků. Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěny, informujte 
příslušné orgány v souladu s místními zákony.  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Vyteklý materiál pokryjte nehořlavým absorbujícím materiálem (např. písek, zemina, křemelina, vermikulit) a 
shromažďujte jej do nádob určených k likvidaci v souladu s místními předpisy (viz oddíl 13). 
Přednostně čistěte čisticím prostředkem - nepoužívejte rozpouštědla.   

6.4.     Odkaz na jiné oddíly 
Nejsou k dispozici žádné informace. 

 
 ODDÍL 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Pokyny k bezpečnému zacházení 
Při používání této směsi nevdechujte prach, částice a rozstřik. Zabraňte vdechnutí prachu při broušení. Osobní 
ochranné prostředky viz oddíl 8. 

Obecná ochranná a hygienická opatření 
Vyvarujte se očnímu kontaktu a kontaktu s pokožkou. Během práce nejezte ani nepijte - zákaz kouření. Před 
přestávkami a na konci práce si umyjte ruce. Po práci zajistěte důkladné čištění a péči o pokožku. 

Informace o ochraně před ohněm a výbuchem 
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 

Technická opatření a podmínky skladování  
Dodržujte právní a bezpečnostní předpisy. Skladování v souladu s průmyslovými bezpečnostními předpisy. 
Neoprávněným osobám přístup zakázán. Kouření zakázáno. Chraňte před mrazem. 

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery 

Uchovávejte vždy v nádobách, které jsou ze stejného materiálu jako původní. Nikdy nevyprazdňujte nádoby tlakem - 
nejedná se o tlakovou nádobu! Otevřené nádoby znovu pečlivě uzavřete a skladujte ve svislé poloze, aby nedošlo k 
úniku. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Dbejte upozornění na etiketě 

Informace ke společnému skladování 
Skladujte mimo oxidační prostředky, stejně jako silně alkalické a silně kyselé materiály. 

Třída skladování podle TRGS 510 
12 Nehořlavé kapaliny, které nejsou přiřazeny k žádné jiné LGK. 

7.3 Specifická konečná použití 
Nejsou k dispozici žádné informace 
 

 ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky  

8.1 Kontrolní parametry 
Neexistují žádné sledované parametry. 

8.2 Omezování expozice 

Vhodná technická ovládací zařízení 
Zajistěte dobré větrání. Pokud je to prakticky proveditelné, mělo by se toho dosáhnout použitím místních 
odsávacích ventilátorů a dobrého odsávání. 
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charakteristický 
Zápach 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Bod tání / rozmezí tání 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Teplota samovznícení 

 Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Výbušné vlastnosti 

 

Osobní ochranné prostředky 

Ochrana dýchacích cest 
Nepovinné. Při stříkání: filtr A2P2 (DIN EN 14387) 

Ochrana očí a obličeje 
K ochraně proti stříkající vodě noste ochranné brýle. Ochranné brýle s boční ochranou (DIN EN 166) 

Ochrana rukou 
V případě možného kontaktu výrobku s pokožkou používejte rukavice, testované podle např. EN 374, odpovídající 
ochraně. Ochranné rukavice by měly být vždy zkontrolovány, zda jsou vhodné pro konkrétní pracoviště (např. 
mechanická odolnost, kompatibilita produktu, antistatika). Při používání, skladování, péči a výměně rukavic 
dodržujte pokyny a informace poskytnuté výrobcem rukavic. Jestliže jsou ochranné rukavice poškozené nebo se 
objevují první známky opotřebení, měly by být okamžitě vyměněny. Zvolte takové pracovní postupy, aby se 
rukavice nemusely dlouho používat.  
Vhodný materiál Při krátkodobém kontaktu / ochrana proti stříkající 
vodě:  : Nitrilkaučuk 
Tloušťka materiálu > 0,4 mm 
Penetrační čas > 120 min 
Vhodný materiál Při delším kontaktu: nitrilová pryž 
Tloušťka materiálu > 0,4 mm 
Penetrační čas > 480 min 

Jiná ochranná opatření 
lehký ochranný oděv 

Omezení a dohled nad expozicí životního prostředí 
Zamezte vniknutí do kanalizace nebo tekoucí vody. 

 

 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Forma / barva 
kapalné 
podle názvu produktu 

 

 

 
 

Hodnota pH 
Hodnota 7,0 - 9,0 

 

Bod varu / rozmezí bodu varu 
Hodnota 100 °C 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Nepoužitelné. 
Hořlavost (pevná látka, plyn) 

Nepoužitelné. 
Oxidační vlastnosti 

Nepoužitelné. 
Bod vzplanutí 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Bod rozkladu / Oblast rozkladu 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Prahová hodnota zápachu 
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Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Hustota páry 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Rozpustnost 

Nepoužitá 
Zkouška na separaci rozpouštědla 

 

 
 

 
 

Tlak páry 
Hodnota 
Referenční teplota 

< 100 hPa 
50 °C 

 

 

 
 

 
 

Hustota 
Hodnota 
Referenční teplota 

1,30 - 1,70 g/cm³ 
25 °C 

Metoda DIN 51757 
 

Rozpustnost ve vodě 
Poznámka mísitelný 

 

 

 
 

Viskozita 
Hodnota 

 Referenční hodnota 
5000 - 15000 mPa*s 

25 °C 
Metoda DIN 53019 

 

9.2 Jiné informace 

 
 

 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Stabilní při dodržování doporučených pravidel pro skladování a manipulaci (viz oddíl 7). 

10.2 Chemická stabilita 
Stabilní při dodržování doporučených pravidel pro skladování a manipulaci (viz oddíl 7). 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Chraňte před oxidačními prostředky a silně alkalickými a silně kyselými materiály, aby nedošlo k exotermickým 
reakcím. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Teplo, otevřené plameny a další zdroje zapálení. 

10.5 Neslučitelné materiály 
Chraňte před oxidačními prostředky a silně alkalickými a silně kyselými materiály, aby nedošlo k exotermickým 
reakcím. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Žádné, pokud jsou skladovány, manipulovány a přepravovány podle pokynů. V případě požáru: viz oddíl 5. 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Jiné informace 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda 

Nejsou k dispozici žádné údaje, 
Relativní hustota 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Míra vypařování 

 Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti 

 Nejsou k dispozici žádné údaje. 
Nižší mez hořlavosti nebo výbušnosti 
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K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní orálni toxicita 

 

 ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Postříkání kapalinou může způsobit podráždění a reverzibilní poškození očí. V případě dlouhodobému vystavení se, 
mohou vzniknout okamžité i opožděné účinky krátkodobého i chronického rázu, a to zejména orální, inhalační a 
dermální cestou a cestou očního kontaktu. 

Zpožděné a okamžité účinky, rovněž i chronické účinky při krátkodobé a dlouhodobé expozici 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Nebezpečí aspirace 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Karcinogenita 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Reprodukční toxicita 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Mutagenita v zárodečných buňkách 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Senzibilizace dýchacích cest / pokožky 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Vážné poškození / podráždění očí 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Poleptání / podráždění pokožky 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní inhalační toxicita 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní dermální toxicita 
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K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní toxicita - ryby 

 

 ODDÍL 12: Ekologické informace  

12.1 Toxicita 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
                Nejsou k dispozici žádné informace. 

12.3 Bioakumulační potenciál 
              Nejsou k dispozici žádné informace. 

12.4 Mobilita v půdě 
                 Nejsou k dispozici žádné informace 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Výsledky PBT a vPvB 
PBT 
vPvB 

Složky produktu se nepovažují za PBT. 
Složky produktu se nepovažují za vPvB. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
                 Nejsou k dispozici žádné informace. 

12.7 Jiné informace 

 
 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování  
13.1 Metody nakládání s odpady 

Produkt 
Kod odpadu 08 01 12 Odpady z barev a laků s výjimkou těch, které jsou uvedeny pod číslem 08 
01 11 
Podle evropského katalogu odpadů (AVV) je doporučené uvedené číslo (čísla) odpadu. Konečné určení musí být 
provedeno v souladu s regionální společností zabývající se likvidací odpadu. 
Likvidace by měla probíhat v souladu s předpisy po konzultaci s odpovědným místním úřadem a společností 
zabývající se likvidací odpadu ve vhodném a schváleném zařízení. 

Obal 
Obaly musí být zcela vyprázdněny a řádně zlikvidovány v souladu s právními předpisy. Obaly, které nelze úplně 
vyprázdnit, musí být zlikvidovány po konzultaci s regionální společností zabývající se likvidací odpadu. Prázdné 
nádoby se zasílají k recyklaci nebo k recyklaci šrotu. 

Zamezte vniknutí do kanalizace nebo tekoucí vody. 
Jiné informace 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Bakteriální toxicita 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Chronická toxicita - řasy 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní toxicita - řasy 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Chronická toxicita - dafnie 
) 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Akutní toxicita - dafnie 

K dispozici nejsou žádné údaje. 
Chronická toxicita - ryby 
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Podle dostupných údajů nebo podle informací poskytnutých dodavateli na předcházejícím trhu produkt neobsahuje 
žádné látky, které jsou klasifikovány jako látky podléhající povolení v souladu s nařízením (EG) 1907/2006, příloha  
XIV. 

Nařízení (EG) č. 1907/2006 (REACH) příloha XIV (seznam látek podléhajících povolení) 

Podle dostupných údajů a / nebo podle informací poskytnutých dodavateli na předcházejícím trhu produkt 
neobsahuje žádné látky, které jsou podle článku 57 ve spojení se článkem 59 nařízení REACH (EG) č. 1907/2006 
zahrnovány do přílohy XIV (Seznam látek podléhajících povolení). 

REACH Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (SVHC) 
 

 

 ODDÍL 14: Informace pro přepravu  

14.1 Přeprava ADR/RID/ADN 
Na produkt se nevztahují předpisy ADR/RID/ADN. 

14.2 Přeprava IMDG 
Na produkt se nevztahují předpisy IMDG. 

14.3 Přeprava ICAO-TI / IATA 
Na produkt se nevztahují předpisy ICAO-TI / IATA. 

14.4 Jiné informace 
Nejsou k dispozici žádné informace. 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
Informace o nebezpečnosti pro životní prostředí, pokud jsou relevantní, viz 14.1 - 14.3. 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Přeprava ve výrobním prostoru uživatele: Přeprava vždy v uzavřených, rovně postavených a bezpečných 
kontejnerech. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděly, co dělat v případě nehody nebo rozlití. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
Irelevantní. 

 

 ODDÍL 15: Informace o předpisech  

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající 
se látky nebo směsi 

EU předpisy 

 

 

 
 

 
 

 
Vnitrostátní předpisy 

 

Třída ohrožení vody 
Třída 1 
Zdroj Klasifikace podle AwSV (Nařízení o systémech pro nakládání s 

látkami znečišťujícími vodu). 

Jiné vnitrostátní předpisy 
Je třeba dodržovat vnitrostátní předpisy pro nakládání s nebezpečnými látkami a jejich používání a používání 
osobních ochranných prostředků. Například TRGS (technická pravidla pro nebezpečné látky) a pravidla DGUV 
(německé zákonné úrazové pojištění). 

Mezní hodnota VOC podle směrnice 2004/42 / EG, příloha II, kategorie: a, typ: Lb = 30 g 
/ l max. Hodnota VOC u výrobku připraveného k použití = <30 g / l 

Směrnice 2004/42 / ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání 
organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a ve výrobcích pro opravy nátěru vozidel 

Na produkt se nevztahuje příloha I, část 1 nebo 2. 
Směrnice 2012/18 / EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 

Podle dostupných údajů a / nebo informací poskytnutých dodavateli na předcházejícím trhu produkt neobsahuje žádné 
látky, které podléhají příloze XVII nařízení REACH (EG) č. 1907/2006. 

Nařízení (EG) č. 1907/2006 (REACH) Příloha XVII: Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek, směsí a předmětů 
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15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

 
 ODDÍL 16: Jiné informace  

Zdroje dat, které byly použity k vytvoření datového listu: 
Nařízení (EG) č. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v platném znění. 
Zdroje dat, které byly použity pro stanovení fyzikálních, toxikologických a ekotoxikologických údajů, jsou uvedeny 
přímo v příslušných oddílech. 
EG-směrnice 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU 
Vnitrostátní seznamy limitní hodnoty expozice na pracovišti příslušných zemí v aktuálně platné verzi. 
Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v aktuálně platné verzi. 

Oddělení vydávající datový list 
UMCO GmbH 
Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg 
Tel.: 040 / 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de 
 
Informace odpovídají současnému stavu a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje výrobky s ohledem na 
bezpečnostní požadavky. 
Tyto informace nemají však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní 
vztah. 
 

 
Dokument je chráněný autorskými právy. Změny nebo kopie vyžadují výslovný souhlas společnosti UMCO 
GmbH. 
Prod-ID 753143 

 

 

 

 


