
Bezpečnostní list

BARRIER NA VODNÍ BÁZI
______________________________________________________________________________________
Bezpečnostní list z 13.9.2007, revize 6.0
______________________________________________________________________________________

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ŘÍPRAVKU A VÝROBCE/DOVOZCE
Obchodní název: BARRIER NA VODNÍ BÁZI
Obchodní kód: 0704
Typ výrobku a použití: Protipožární nátěr
Dodavatel:

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV) - ITALY
Telefonní číslo výrobce pro nouzové případy:

IMPA Spa - Telef. 0438/4548 - Fax 0438/454915
Zodpovědná kompetentní osoba za údaje v bezpečnostním listu:

massimiliano.zanardo@impa.it
________________________________________________________________________________________________
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
Žádné speciální nebezpečí v případě normálního používání.
________________________________________________________________________________________________
3. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO P ŘÍPRAVKU
Obsažené zdraví nebezpečné látky ve smyslu Směrnice 67/548/CEE a následujících úprav nebo látky, pro které existují 
uznávané limity expozice:
Žádná
________________________________________________________________________________________________
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při styku s kůží:

Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí:

Okamžitě vymývat velkým množstvím vody alespoň 10 minut.
Při požití:

Vyvolat zvracení.IHNED VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC a lékaři ukázat tento bezpečnostní list.
Při nadýchání:

Výrobek nezpůsobuje emise par.
________________________________________________________________________________________________
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Doporučená hasiva:

Výrobek je nehořlavý.
Zakázané hasicí přístroje:

Není žádný zakázaný přístroj.
Rizika při spalování:

Vlivem tepla nebo v případě požáru se může uvolňovat oxid uhelnatý a páry, které mohou být zdraví škodlivé.
Zabraňte dýchání kouřů.

Ochranné prostředky:
Použít ochranné prostředky pro dýchací cesty.

________________________________________________________________________________________________
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Použít ochranné rukavice a ochranný oděv.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Vytečený nebo vylitý výrobek ohradit zeminou nebo pískem.
Když se výrobek dostane do vodního toku nebo do kanalizace nebo kontaminoval půdu či vegetaci, uvědomit o 
tom kompetentní orgány.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Pokud se jedná o kapalinu, zamezit jejímu proniknutí do kanalizace.
Pokud je to možné, zachytit výrobek pro nové použití, nebo pro zneškodnění. Případně jej odsát inertním 
materiálem.
Ihned po zachycení omýt zasaženou oblast a zasažené materiály.
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________________________________________________________________________________________________
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Pokyny pro zacházení:

Během práce nejíst a nepít.
Pokyny pro skladování:

Skladovat daleko od zdrojů tepla.
Pokyny pro místnosti:

Uchovávat nádoby dobře uzavřené v chladné a vhodně větrané místnosti, daleko od zdrojů tepla.
________________________________________________________________________________________________
8.KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB
Bezpečnostní opatření:

Dobře větrat místnosti, kde se výrobek skladuje a/nebo se s ním manipuluje.
Ochrana dýchacích cest:

Při normálním používání není nutná.
Ochrana rukou:

Při normálním používání není nutná.
Ochrana očí:

Při normálním používání není nutná.
Nicméně pracovat dle správných pracovních postupů.

Ochrana kůže:
Při normálním používání není nutné přistoupit k zvláštním bezpečnostním opatřením.

Limity expozice na obsažené látky:
Žádné

________________________________________________________________________________________________
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled a barva: hustá tekutina
Zápach (vůně): lehký, charakteristický
pH: circa 7.5 
Bod tání: na
Bod varu: nd
Bod vzplanutí: nehořlavý
Hořlavost pevné látky/plynu:           na
Výbušné vlastnosti: žádné
Hořlavé vlastnosti: žádné
Tlak páry: nd
Relativní hustota: 1.27 ± 0.05
Rozdělovací koeficient(n-oktanol/voda):  nd
Hustota par: nd
Rozpustnost ve vodě: míchatelný v jakémkoliv poměru
Rozpustnost v tucích: nd

Legenda:
NA = nelze aplikovat - ND = není k dispozici
________________________________________________________________________________________________
10. STABILITA A REAKTIVITA
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedávat do blízkosti tepelných zdrojů.
Látka a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

Žádné speciálně.
Nebezpečné rozkladné produkty:

Výrobek je za normálních podmínek skladování a používání stabilní.
Vlivem tepla nebo v případě požáru se může uvolňovat oxid uhelnatý a páry, které mohou být zdraví škodlivé.

______________________________________________________________________________________________
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Pro posouzení toxikologických účinků vlivem expozice přípravku berte v úvahu koncentrace jednotlivých látek.
Zde uvádíme toxikologické informace o hlavních látkách obsažených ve výrobku:
Výrobek neobsahuje látky zvláštního toxikologického významu.

________________________________________________________________________________________________
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Používat správnými pracovními postupy a zabránit úniku výrobku do životního prostředí.
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________________________________________________________________________________________________
13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Podle možností opět získat. Postupovat podle místních platných předpisů.
Kde je to možné, postupovat podle následujících norem: 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE a následujících 
úprav.

________________________________________________________________________________________________
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Zboží není nebezpečné ve smyslu dopravních předpisů.
________________________________________________________________________________________________
15. INFORMACE O PŘEDPISECH

Dekret zákona 3/2/1997 č. 52 (Klasifikace, balení a etiketování nebezpečných látek). Dekret zákona 14/3/2003 
č. 65 (Klasifikace, balení a etiketování nebezpečných přípravků). Dekret zákona 2/2/2002 č. 25 (Rizika při práci 
s chemickými  činidly). Ministerský dekret z 26/02/2004 (Profesionální limity expozice), Ministerský dekret 
28/02/2006 (přijetí Směrnice 2004/73/CE, 29° ATP), Směrnice 2006/8/CE (úprava směrnice 1999/45/CE o 
nebezpečných přípravkách). Předpis (CE) č. 1907/2006 (REACH).
Přípravek se nepovažuje za nebezpečný ve smyslu Směrnice 1999/45/CE a následujících úprav. 

Kde je to možné, postupuje se dle následujících norem:
Dekret zákona ze 17. srpna 1999 č. 334 (Směrnice Seveso Bis).

16. DALŠÍ INFORMACE
Hlavní bibliografické zdroje:

ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research Centre, 
                      Commission of the European Communities
       SAX‘s DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – Eight Edition – Van Nostran Reinold

ACGIH – Treshold Limit Values – Vydání 2004
Bezpečnostní listy dodavatelů surovin

Výše uvedené informace jsou uvedeny na základě našich momentálních znalostí. Vztahují se výhradně k uvedenému 
výrobku a  nepředstavují žádnou záruku zvláštních kvalit.
Uživatel je povinen přesvědčit se o vhodnosti a kompletnosti těchto informací v závislosti na speciálním použití, pro které
je výrobek určen.
Tento list ruší a nahrazuje všechna předcházející vydání. 
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výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: info@barvylakynatery.cz, http://barvylakynatery.cz


