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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: Hornbach Odstraňovač starých nátĕrů
· 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / přípravku Odmořovací prostředek
· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
MEFFERT AG
Sandweg 15
Telefon +49 (0)671/870-303
55543 Bad Kreuznach
Telefax +49 (0)671/870-397
· Obor poskytující informace: E-mail: SDB@meffert.com
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha
2 (Adresse), tel. č. : +420224 91 92 93; +420224 91 54 02
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
GHS02 plamen
Flam. Liq. 3

H226

Hořlavá kapalina a páry.

GHS07

·

·
·
·
·

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES
R10-66-67:
Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo
popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost
a závratě.
Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z
odborné literatury a firemními údaji.
2.2 Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí

GHS02 GHS07
· Signální slovo Varování
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
n-butyl-acetát
· Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Bezpečnostní pokyny
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260
Nevdechujte páry.
P280
Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P271
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných
prostorách.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované
části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte.
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P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a
ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P370+P378
V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek
nebo rozestřikované vodní paprsky.
P403+P235
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/
regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

· 3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
CAS: 123-86-4
n-butyl-acetát
50-100%
R10-66-67
EINECS: 204-658-1
Reg.nr.: 01-2119485493-29
Flam. Liq. 3, H226;
STOT SE 3, H336
CAS: 64742-48-9
2,5-<3%
Benzinová frakce (ropná),
Číslo ES: 918-481-9
hydrogenovaná těžká
Reg.nr.: 01-2119457273-39
Xn R65
R66
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 78-93-3
butanon
< 2,5%
EINECS: 201-159-0
Xi R36;
F R11
Reg.nr.: 01-2119457290-43 R66-67
Flam. Liq. 2, H225;
Eye
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 69011-36-5
Oxoalcohol C13 with 5 mole EO
< 2,5%
Xi R41
Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Chronic 3, H412
· Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu
alifatické uhlovodíky, neiontové povrchově aktivní látky
< 5%
· Dodatečná upozornění:
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
·
·
·
·

4.1 Popis první pomoci
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí:
Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
· Při požití: Zavést lékařské ošetření.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky
nebo pěnou odolnou alkohol.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody
· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
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· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla
kyselin, universální pojidla, piliny).
Zajistit dostatečné větrání.
· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou.
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.
· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozornění k hromadnému skladování: TRGS 510
· Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
· Skladovací třída: 3
· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:
123-86-4 n-butyl-acetát
NPK (CZ)
Krátkodobá hodnota: 1200 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 950 mg/m3
78-93-3 butanon
IOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 900 mg/m3, 300 ppm
Dlouhodobá hodnota: 600 mg/m3, 200 ppm
NPK (CZ)
Krátkodobá hodnota: 900 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 600 mg/m3
I
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Plyny/páry/aerosoly nevdechovat.
· Ochrana dýchacích orgánů:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem,
při intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj
nezávislý na okolním vzduchu.
· Ochrana rukou: Rukavice odolné ředidlům
· Materiál rukavic
Butylkaučuk
Doporučená tloušťka materiálu: ≥ 0,7 mm
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· Doba průniku materiálem rukavic
Hodnota permeability: úroveň ≤ 60 min
Doba průniku materiálem rukavic podle EN 374 část III není ověřena v
praxi. Proto se doporučuje maximální doba nošení, odpovídající 50% doby
průniku.
· Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Skupenství:
Kapalná
Barva:
Bezbarvá
· Zápach (vůně):
Charakteristický
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: 124-245 °C
· Bod vzplanutí:
27 °C
· Zápalná teplota:
240 °C
· Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze:
I když produktu nehrozí nebezpečí
exploze, je přesto možné nebezpečí
exploze ve směsi par se vzduchem.
· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
1,8 Vol %
Horní mez:
10,4 Vol %
· Tenze par při 20 °C:
13 hPa
· Hustota při 20 °C:
0,986 g/cm3
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě:
Vůbec nemísitelná nebo jen málo
mísitelná.
· 9.2 Další informace
Další relevantní informace nejsou k
dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály:
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita:
· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 n-butyl-acetát
Orálně
LD50
13100 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
5000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50/4 h >21,0 mg/l (rat)
64742-48-9 Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
Orálně
LD50
> 5000 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
> 5000 mg/kg (rabbit)
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Inhalováním LC50/4 h > 5000 mg/l (rat)
78-93-3 butanon
Orálně
LD50
3300 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
5000 mg/kg (rbt)
Inhalováním LC50/4 h 40 mg/l (mus)
69011-36-5 Oxoalcohol C13 with 5 mole EO
Orálně
LD50
>10000 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
> 2000 mg/kg (rat)
Primární dráždivé účinky:
na kůži:
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s pokožkou může způsobit podráždění.
na zrak: Dráždivé účinky
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.
ODDÍL 12: Ekologické informace

· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody,
povodí nebo kanalizace.
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nepříznivé účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení:
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik
do kanalizace.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.1 Číslo OSN
ADR, ADN
odpadá
IMDG, IATA
UN1263
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR
odpadá
IMDG, IATA
PAINT RELATED MATERIAL
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR, ADN, IMDG
třída
odpadá
IATA

·
·
·
·

Class
Label
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG

3
3
odpadá
(pokračování na straně 6)
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· 14.5 Nebezpečnost pro životní
prostředí:
· 14.6 Zvláštní bezpečnostní
opatření pro uživatele
· 14.7 Hromadná přeprava podle
přílohy II MARPOL73/78 a předpisu
IBC
· Přeprava/další údaje:
· ADR
· Poznámka:
· UN "Model Regulation":
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III
Nedá se použít.
Nedá se použít.
Nedá se použít.

Není klasifikován jako nebezpečný v
nádobách s maximální kapacitou 450
l.
-

ODDÍL 15: Informace o předpisech
· 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/
specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
· Národní předpisy:
· Technický návod pro vzduch:
Třída
podíl v %
NK
96,4
· Stupeň ohrožení vody:
VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
· Jiná ustanovení, omezení a zákazy
BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten)
BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však
záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní
vztahy.
· Relevantní věty
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R10 Hořlavý.
R11 Vysoce hořlavý.
R36 Dráždí oči.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Abteilung Technik 0671/870-301
· Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
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Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
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Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
CZ

