
BEZPE�NOSTNÍ LIST

Hornbach LAZURA KLASIK S
Cit. 130000007742/ 
�. rev. 1.0 
Datum revize 16.07.2020    

�
Datum vytišt�ní 16.07.2020 

1/14

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SM�SI A SPOLE�NOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název 

Hornbach LAZURA KLASIK S

Kód výrobku 425

1.2 P�íslušná ur�ená 
použití látky nebo 
sm�si a nedoporu�ená 
použití 

Nedoporu�ované 
zp�soby použití 

 
1.3 Podrobné údaje o 
dodavateli 
bezpe�nostního listu 

Lazura 

Tyto informace nejsou k dispozici. 

Výrobce
Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
An der Altnah 10 D-55450 Langenlonsheim
Telefonní: +49 (0)6704 9388-0 Telefax:+49 (0)6704 9388-50 
E-Mail: info@schulz-farben.de
www.schulz-farben.de

Dodavatel
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11 D-76879 Bornheim

Email osoby odpov	dné 
za bezpe�nostní list 
Evropská unie 

qualitaetsmanagement@hornbach.com

1.4 Telefonní �íslo pro 
naléhavé situace 
Evropská unie 

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 
00, Praha 2, Tel. č: +420224 91 92 93; +420224 91 5402 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE�NOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo sm�si 

Klasifikace (NA
ÍZENÍ (ES) �. 1272/2008) 

Není nebezpe�nou látkou nebo sm	sí. 
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2.2 Prvky ozna�ení 

Ozna�ení (NA
ÍZENÍ (ES) �. 1272/2008) 

Doplkové údaje o 
nebezpe�í 

 
EUH066 Opakovaná expozice m�že zp�sobit 

vysušení nebo popraskání k�že. 

Dodate�né ozna�ení: 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpe�nostní list. 

EUH208 Obsahuje 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. M�že vyvolat 
alergickou reakci. 
V tomto p�ípad	 se jedná o konzerva�ní látky. 

Vyhláška o biocidních výrobcích (528/2012): 

Obsahuje diuron (ISO) 
, 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, 2-
oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Jako látky pro ochranu 
barvy dle naø.o dodávání biocidních pøípravkù na trh a 
jejich používání (528/2012), �lánek 58(3) 

2.3 Další nebezpe�nost 
Látka/sm	s neobsahuje složky považované bu� za perzistentní, bioakumulativní a 
toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v 
koncentraci 0,1 % �i vyšší. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2 Sm�si 
Složky
Chemický název �. CAS 

�.ES 
Registra�ní �íslo 

Klasifikace 
(NA�ÍZENÍ (ES) �. 
1272/2008) 

Koncentrace (% 
w/w) 

uhlovodíky, C10-C13, 
n-alkany, izoalkany,
cyklické slou�eniny, 
aromatické 
uhlovodíky <2 % 

64742-48-9 

01-2119457273-39-
XXXX

Asp. Tox.1; H304 

����� ��� ��

� ������� !� "#��$ %�&

'�(�)*�+  �� � * �,�!-

�.� ���!- *)�� ���(&�

/ �*�'��0�/ !�1 

2 30 - < 50 

Vysv	tlení zkratek viz oddíl 16. 
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny  P�etrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je 
nutno vyžádat si radu léka�e. 
Osobám v bezv	domí nikdy nepodávejte nic ústy. 
Je-li postižený v bezv	domí, uložte jej do bezpe�né polohy 
a zajist	te léka�skou pomoc.  

Vdechnutí P�i náhodném nadýchání se par nebo rozkladných produkt�
jd	te na �erstvý vzduch. 
Udržujte postiženého v teple a klidu. 
P�i nepravidelném dýchání nebo jeho zástav	 provád	jte 
um	lé dýchání. 
P�i p�etrvávajících potížích p�ivolejte léka�e.  

Styk s k�ží Pot�ísn	ný od	v a obuv ihned odložte. 
Omývejte k�ži pe�liv	 mýdlem a vodou nebo použijte 
prost�edek k �išt	ní k�že. 
NEPOUŽÍVEJTE rozpoušt	dla ani �edidla. 
P�i p�etrvávajícím podrážd	ní pokožky je nutno uv	domit 
léka�e.  

Zasažení o�í P�i vniknutí do o�í odstrate kontaktní �o�ky a ihned 
vyplachujte nejmén	 15 minut velkým množstvím vody i pod 
ví�ky. 
Zajist	te léka�skou pomoc.  

Požití Vypláchn	te ústa vodou. 
P�i požití ihned konzultujte s léka�em a p�edložte obal nebo 
štítek.. 
Ponechejte v klidu. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  

4.2 Nejd3ležit�jší akutní a opožd�né symptomy a ú�inky 

Symptomy Žádná informace není k dispozici.  
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka�ské pomoci a zvláštního ošet�ení 

Ošet�ení Symptomatické ošet�ení. 
Žádná informace není k dispozici.  

ODDÍL 5: OPAT4ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva CO2, rozpustný prášek nebo rozprášený proud vody V	tší 
požár likvidujte rozprášeným proudem vody nebo p	nou 
odolnou v��i alkoholu.  

Nevhodná hasiva Plný proud vody  
5.2 Zvláštní 
nebezpe�nost 
vyplývající z látky nebo 
sm�si 

P�i požáru se m�že uvolovat: 
Oxid uhelnatý 
Oxid uhli�itý (CO2) 
Oxidy dusíku (NOx) 
Expozice rozkladným produkt�m m�že ohrožovat zdraví. 
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.  

5.3 Pokyny pro hasi�e P�i požáru použijte izola�ní dýchací p�ístroj. 
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Haste z p�im	�ené vzdálenosti a dodržujte b	žná opat�ení.  

Další pokyny Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení 
musí být zlikvidovány podle místních p�edpis�.  

ODDÍL 6: OPAT4ENÍ V P4ÍPAD� NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opat�ení na 
ochranu osob, 
ochranné prost�edky a 
nouzové postupy 

Odstrate všechny zápalné zdroje. 
Zajist	te p�im	�ené v	trání. 
Nevdechujte páry. 
Zabrate v p�ístupu nepovolaným osobám.  

6.2 Opat�ení na 
ochranu životního 
prost�edí 

Produkt by nem	l být vpoušt	n do kanalizace, vodních tok�
nebo do p�dy. 
Pokud produkt kontaminoval �eku nebo jezero nebo vnikl do 
kanalizace, informujte p�íslušné ú�ady.  

6.3 Metody a materiál 
pro omezení úniku a 
pro �išt�ní 

Nechejte uniknuvší materiál vsáknout do neho�lavého 
absorp�ního materiálu (nap�. písku, zeminy, k�emeliny, 
vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle místních / 
národních p�edpis� (viz oddíl 13). 
Vy�ist	te pomocí detergent�. Nepoužívejte rozpoušt	dla. 
Zne�išt	né plochy pe�liv	 vy�ist	te. 
Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle 
bodu 13.  

6.4 Odkaz na jiné 
oddíly 

Nahlédn	te do odstavc� 7 a 8 obsahujících ochranná 
opat�ení.  

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení 

Pokyny pro bezpe�né 
zacházení 

�i�te se zákonnými bezpe�nostními p�edpisy. 
Zabrate vzniku aerosolu. 
Zabrate tvo�ení vzn	tlivých nebo výbušných výpar�
rozpoušt	del ve vzduchu a p�ekra�ování mezních hodnot na 
pracovišti. 
Materiál smí být používán pouze na místech, kde nejsou 
nechrán	ná sv	tla, ohe a jiné zápalné zdroje. 
Všechny kovové díly mísicích a zpracovatelských stroj�
musí být uzemn	ny. 
Doporu�uje se nošení antistatických od	v� v�. obuvi. 
Používejte ná�adí zabezpe�ené proti jisk�ení.  

Hygienická opat�ení Nevdechujte rozprášenou tekutinu, páry. 
Okamžit	 odložte veškeré kontaminované oble�ení. 
Zabrate pot�ísn	ní pokožky a od	vu a vniknutí do o�í. 
P�ed pracovní p�estávkou a ihned po skon�ení manipulace s 
výrobkem si umyjte ruce. 
Po umytí rukou namažte vysušené ruce mastným krémem. 
Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání.  

7.2 Podmínky pro bezpe�né skladování látek a sm�sí v�etn� neslu�itelných látek a 
sm�sí 
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Požadavky na 
skladovací prostory a 
kontejnery 

Skladujte v p�vodních obalech. 
Nádobu udržujte t	sn	 uzav�enou. Nevyprazdujte nádobu 
pod tlakem, nejedná se o tlakovou nádobu! Kou�ení 
zakázáno. 
Zabrate v p�ístupu nepovolaným osobám. 
Otev�ené obaly musí být pe�liv	 uzav�eny a ponechávány 
ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. 
Skladujte na dob�e v	traném míst	. 
Chrate p�ed mrazem, teplem a slune�ním sv	tlem.  

Pokyny k ochran	 proti 
požáru a výbuchu 

Páry rozpoušt	dla jsou t	žší než vzduch a mohou se ší�it po 
podlaze. 
Páry tvo�í se vzduchem výbušnou sm	s. 
Neponechávejte v blízkosti zdroj� ohn	. - Neku�te. 
Zabezpe�te proti vzniku elektrostatických náboj�.  

Pokyny pro skladování Neponechávejte v blízkosti ho�lavých látek. 
Uchovávejte odd	len	 od potravin, nápoj� a krmiv. 
Skladujte v dostate�né zdálenosti od oxida�ních �inidel a 
siln	 kyselých nebo alkalických materiál�.  

7.3 Specifické kone�né 
/ specifická kone�ná 
použití 

Další informace viz rovn	ž technický list výrobku.  

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST4EDKY 

8.1 Kontrolní parametry 

Mezní hodnot(a)y expozice 

Složky 5. CAS 
Základ Typ: Kontrolní 

parametry 

   Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.  Za základ byly 
použity seznamy platné v dob	 sestavení.  

8.2 Omezování expozice 

Vhodné technické kontroly 

Zajist	te dobré v	trání. Toho lze dosáhnout lokálním odsáváním nebo celkovým 
odv	tráním. Pokud toho nelze dosáhnout, je t�eba pro dodržení mezních hodnot výpar�
rozpoušt	del na pracovišti nosit vhodný p�ístroj k ochran	 dýchacího ústrojí. 
Je t�eba, aby byla možnost umytí / k dispozici voda na vypláchnutí o�í a umytí pokožky. 

Individuální ochranná opat�ení v�etn� osobních ochranných prost�edk3

a) Ochrana o�í a obli�eje Ochranné brýle s bo�ními kryty vyhovující norm	 EN166  
b) Ochrana k�že 
Ochrana rukou Doporu�ená preventivní ochrana k�že 

P�ed zahájením práce použjite na exponovaná místa k�že 
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p�ípravky odolné vod	. 
P�i kontaktu s pokožkou b	hem zpracování je t�eba nosit 
ochranné rukavice.  

Doba pr�niku: 480 min 
minimální tlouš6ka: 0,4 mm 
Rukavice z nitrilkau�uku, nap�.: KCL 730 Camatril® Velours 
(Kächele-Cama-Latex GmbH, telefonická podpora: +49 
6659-87-300, www.kcl.de) nebo obdobné 
Ta místa pokožky, která p�ijdou s výrobkem do kontaktu, by 
se m	la ošet�it ochranným krémem. Po kontaktu jej však 
v žádném p�ípad	 nepoužívejte. 
Zvolené ochranné rukavice musí vyhovovat specifikacím 
na�ízení EU 2016/425 a z n	j odvozené norm	 EN 374. 
Volba vhodných rukavic závisí nejen na jejich materiálu, 
nýbrž i na jiných jakostních parametrech, které se u 
jednotlivých výrobc� liší.  

Ochrana t	la Preventivní ochrana pokožky 
Pracovní od	v s dlouhými rukávy 
Nošení antistatického od	vu z p�írodních vláken (bavlna) 
nebo syntetických vláken odolných proti vysokým teplotám. 
Po kontaktu d�kladn	 opláchn	te p�íslušná místa pokožky.  

c) Ochrana dýchacích
cest

Pokud koncentrace výpar� rozpoušt	del p�ekra�uje mezní 
hodnoty na pracovišti, je t�eba nosit takový p�ístroj 
k ochran	 dýchacího ústrojí, který je pro tento ú�el 
schválen. 
Ochrana dýchacích cest je nutná na nedostate�n	 
v	traných pracovištích a p�i zpracování nást�ikem. 
Aby nedošlo k nadýchání rozprašované mlhy a prachu z 
broušení, musí být všechny st�íkací a brousicí práce 
provád	ny za použití vhodného respirátoru. 
Kombinovaný filtr A-P2 
Ochrana dýchacích vyhovující norm	 EN 14387.  

Omezování expozice životního prost�edí 

Všeobecné pokyny Produkt by nem	l být vpoušt	n do kanalizace, vodních 
tok� nebo do p�dy. 
Pokud produkt kontaminoval �eku nebo jezero nebo vnikl 
do kanalizace, informujte p�íslušné ú�ady.  

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled  kapalný  
Barva  mlé�ný  
Zápach  charakteristický  
Prahová hodnota zápachu  Nejsou k dispozici žádné údaje 

pH  nestanoveno  
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Bod tání / bod tuhnutí  Nejsou k dispozici žádné údaje 

Po�áte�ní bod varu a 
rozmezí bodu varu  

Nejsou k dispozici žádné údaje 

Bod vzplanutí  62 °C 

Rychlost odpa�ování  Nep�ípadné 

Ho�lavost (pevné látky, 
plyny)  

Nep�ípadné 

Horní mez výbušnosti / 
Horní mez ho�lavosti 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

Dolní mez výbušnosti / 
Dolní mez ho�lavosti 

Nejsou k dispozici žádné údaje 

Tlak páry  Nejsou k dispozici žádné údaje 

Hustota páry  Nejsou k dispozici žádné údaje 

Hustota  cca. 0,915 g/cm³ 

Rozpustnost 
Rozpustnost ve vod	 nerozpustná látka 

Rozd	lovací koeficient: n-
oktanol/voda  

nestanoveno  

Teplota samovznícení není samozápalný 

Teplota rozkladu  Nejsou k dispozici žádné údaje 

Viskozita 
Dynamická viskozita cca. 33,6 mPa.s (40 °C) 

Kinematická viskozita  cca. 36,7 mm²/s (40 °C) 

Výbušné vlastnosti  Nevýbušný 

Oxida�ní vlastnosti  Nevztahuje se  

9.2 Další informace 

Doba výtoku  Nejsou k dispozici žádné údaje 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

Nejsou známy nebezpe�né reakce p�i použití za normálních podmínek. 

10.2 Chemická stabilita 
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Za normálních podmínek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe�ných reakcí 

Nebezpe�né reakce Nejsou známy nebezpe�né reakce p�i použití za 
normálních podmínek. 
Páry mohou tvo�it se vzduchem výbušnou sm	s. 

10.4 Podmínky, kterým je t�eba zabránit 

Podmínky, kterým je t�eba 
zabránit 

P�ímé zdroje tepla. 
Silné slune�ní zá�ení po delší dobu.  

10.5 Neslu�itelné materiály 

Materiály, kterých je t�eba 
se vyvarovat 

Silné kyseliny a silné báze 
Silná oxida�ní �inidla  

10.6 Nebezpe�né produkty rozkladu 

Nebezpe�né produkty 
rozkladu 

P�i dodržení ur�eného zp�sobu skladování a používání 
nedochází k rozkladu.  

Teplota rozkladu Nejsou k dispozici žádné údaje 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických ú�incích 
Akutní toxicita 
Výrobek: 
Akutní orální toxicitu   Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 

pro klasifikaci spln	na. 

Akutní inhala�ní toxicitu  Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Akutní dermální toxicitu   Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Žíravost/dráždivost pro k3ži 
Výrobek: 

Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo 
popraskání k�že. 

Složky: 
uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou�eniny, aromatické 
uhlovodíky <2 %: 

Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo 
popraskání k�že. 

Vážné poškození o�í / podrážd�ní o�í 
Výrobek: 

Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 
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Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k3že 
Výrobek: 

Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Mutagenita v zárode�ných bu7kách 
Výrobek: 
Genotoxicit	 in vitro   Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 

pro klasifikaci spln	na. 

Karcinogenita 
Výrobek: 

Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Toxicita pro reprodukci 
Výrobek: 
Ú�inky na plodnost   Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 

pro klasifikaci spln	na. 

Vývojová toxicita   Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 
Výrobek: 

Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 
Výrobek: 

Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria 
pro klasifikaci spln	na. 

Aspira�ní toxicita 
Výrobek: 
Na základ	 dostupných údaj� nejsou kritéria pro klasifikaci spln	na. 

Složky: 
uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické slou�eniny, aromatické 
uhlovodíky <2 %: 
P�i požití a vniknutí do dýchacích cest m�že zp�sobit smrt. 

Zkušenosti z expozice �lov�ka 
Výrobek: 
Obecné informace Expozice koncentracím par složek rozpoušt	dla nad 

p�ípustný expozi�ní limit na pracovišti m�že mít za 
následek poškození zdraví. 
Jako: podrážd	ní sliznice, dýchacího systému, škodlivý 
vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. 
Symptomy a p�íznaky: bolesti hlavy, závrat	, únava, 
svalová ochablost, ospalost a v extrémních p�ípadech 
ztráta v	domí. 
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Delší nebo opakovaný kontakt s výrobkem zp�sobí 
odmašt	ní pokožky a m�že zp�sobit nealergické 
kontaktní podrážd	ní pokožky (kontaktní dermatitidu) 
a/nebo vst�ebání látky. 
Vyst�íklá tekutina m�že zp�sobit podrážd	ní a 
reverzibilní poškození o�í.  

Další informace 
Výrobek: 

Výrobek jako takový nebyl testován. Sm	s je 
klasifikována podle p�ílohy I Na�ízení (ES) 1272/2008. 
(podrobnosti viz kapitola 2 a 3). 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 

Toxicita pro ryby Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Výrobek: 

Biologická odbouratelnost Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.3 Bioakumula�ní potenciál 

Výrobek: 

Bioakumulace Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.4 Mobilita v p3d�

Výrobek: 

Mobilita Nejsou k dispozici žádné údaje 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 

Hodnocení Látka/sm	s neobsahuje složky považované bu� za 
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za 
vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v 
koncentraci 0,1 % �i vyšší. 

12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky 

Výrobek: 

Dodatkové ekologické 
informace 

Zabrate vniknutí do spodních vod, do povrchových vod 
a do kanalizace. 
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ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRA8OVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Výrobek Za správné p�id	lení kódu a ozna�ení vznikajících odpad�
zodpovídá uživatel. 
P�i doporu�eném použití lze zvolit kód odpadu podle 
evropského katalogu odpad� (EAK), kategorie 17.09 – 
Ostatní stavební a demoli�ní  odpady. 
Menší a zbylá množství lze dále použít. 
Zbytky tekutiny jsou nebezpe�ným odpadem a nesmí se 
dostat do kanalizace. Odevzdejte je v místní sb	rn	
nebezpe�ných odpad�.  

Zne�išt	né obaly Nedokonale prázdné obaly je nutno zneškodnit jako 
nevyužitý výrobek. 
Zcela vyprázdn	né obaly se recyklují prost�ednictvím 
systém� likvidace odpadu.  

�íslo odpadu 
nepoužitého výrobku 

08 01 12 Odpady z barev a lak� s výjimkou t	ch, které jsou 
klasifikovány jako 08 01 11  

ODDÍL 14: INFORMACE PRO P4EPRAVU 

14.1 UN �íslo 

Nepodléhá p�edpis�m jako nebezpe�né zboží 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p�epravu 

Nepodléhá p�edpis�m jako nebezpe�né zboží 

14.3 T�ída/ t�ídy nebezpe�nosti pro p�epravu 

Nepodléhá p�edpis�m jako nebezpe�né zboží 

14.4 Obalová skupina 

Nepodléhá p�edpis�m jako nebezpe�né zboží 

 14.5 Nebezpe�nost pro životní prost�edí 

14.6 Zvláštní bezpe�nostní opat�ení pro uživatele 

Poznámky Tyto informace nejsou k dispozici. 

14.7 Hromadná p�eprava podle p�ílohy II úmluvy MARPOL a p�edpisu IBC 
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Poznámky Nevztahuje se 

ODDÍL 15: INFORMACE O P4EDPISECH 

15.1 P�edpisy týkající se bezpe�nosti, zdraví a životního prost�edí/ specifické 
právní p�edpisy týkající se látky nebo sm�si 

VOC (organické t	kavé 
látky) 
Sm	rnice 2010/75/EU 40,9 % 

VOC (organické t	kavé 
látky) 
Sm	rnice 2004/42/ES 40,9 % 

 374,1 g/l 

Mezní EU hodnota pro tento produkt (kat. A/e)  :400 
g/lTento produkt obsahuje max.400 g/lVOC /t	k. org. slou�./ 

Na�ízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) �. 
649/2012 o vývozu a dovozu 
nebezpe�ných chemických 
látek 

Nevztahuje se 

Jiné p�edpisy Všimn	te si poznámky ve sm	rnici 94/33/EK, týkající se 
ochrany mladých lidí v zam	stnání. 
Všimn	te si poznámky ve sm	rnici 92/85/EHS, týkající se 
bezpe�nosti a zdraví t	hotných pracovnic.  
�i�te se zákonnými bezpe�nostními p�edpisy. 

15.2 Posouzení chemické bezpe�nosti 

Tyto informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

Zm�ny oproti p�edchozí verzi jsou vyzna�eny zna�kami na levé stran�. 
Uvedené údaje odpovídají sou�asnému stavu v�domostí a zkušeností a jsou v 
souladu s platnými národními a EU právními p�edpisy. Pracovní podmínky, p�i 
nichž uživatel zpracovává materiál, není v našich možnostem kontrolovat. 
Zpracovatel je zodpov�dný za dodržení všech pot�ebných zákonných p�edpis3. 
Údaje v tomto bezpe�nostním listu popisují bezpe�nostní požadavky na 
výrobek a neznamenají ujišt�ní o ur�itých vlastnostech výrobku. 
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Plný text H-prohlášení 
H304 : P�i požití a vniknutí do dýchacích cest m�že zp�sobit 

smrt. 

Plný text jiných zkratek 
Asp. Tox. : Nebezpe�nost p�i vdechnutí 

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní �í�ní p�eprav	 nebezpe�ných v	cí; ADR - 
Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav	 nebezpe�ných v	cí; AICS - Australský 
seznam chemických látek; ASTM - Americká spole�nost pro testování materiál�; bw - 
T	lesná hmotnost; CLP - Na�ízení o klasifikaci v ozna�ování balení; Na�ízení (ES) �. 
1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen �i reproduk�n	 toxická látka; DIN - Norma z 
n	meckého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - 
Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - �íslo Evropského spole�enství; 
ECx - Koncentrace p�i odpov	di x %; ELx - Intenzita zatížení p�i odpov	di x %; EmS - 
Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx 
- Koncentrace p�i odpov	di ve form	 r�stu x %; GHS - Globáln	 harmonizovaný systém; 
GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; 
IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravc�; IBC - Mezinárodní p�edpis pro stavbu 
a vybavení lodí hromadn	 p�epravujících nebezpe�né chemikálie; IC50 - Polovina 
maximální inhibi�ní koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; 
IECSC - Seznam stávajících chemických látek v �ín	; IMDG - Mezinárodní námo�ní 
doprava nebezpe�ného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námo�ní p�epravu; 
ISHL - Zákon o bezpe�nosti a ochran	 zdraví v pr�myslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní 
organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 
- Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 %
populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabrán	ní 
zne�iš6ování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez 
pozorovaného nep�íznivého ú�inku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nep�íznivého 
ú�inku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nep�íznivého ú�inku; NZIoC - 
Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodá�skou 
spolupráci a rozvoj; OPPTS - Ú�ad pro chemickou bezpe�nost a prevenci zne�išt	ní; 
PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam 
chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; 
REACH - Na�ízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a 
omezení chemických látek (ES) �. 1907/2006; RID - P�edpisy o mezinárodní železni�ní 
p�eprav	 nebezpe�ného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - 
Bezpe�nostní list; SVHC - látka vzbuzující mimo�ádné obavy; TCSI - Tchajwanský 
seznam chemických látek; TRGS - Technická pravidla pro nebezpe�né látky; TSCA - 
Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národ�; 
vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

Další informace 

Další informace  Toto hodnocení bylo provedeno podle �lánku 6, 
odstavce 5 a p�ílohy I na�ízení (ES) �. 1272/2008. 
Až do vyprodání skladových zásob se m�že stát, že na 
obalech zjistíte jiné ozna�ení, než které je uvedeno na 
bezpe�nostním listu. Žádáme v této souvislosti 
o pochopení. 

Vystavující pracovišt	 qualitaetsmanagement@hornbach.com
9: ; 9<
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