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Název výrobku : Wood Protector Ciranova (Wood Protector Ciranova )
Datum vydání: 31.1.2006
Datum revize: 18.2.2006 revize č.3
____________________________________________________________________________________
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce:
Wood Protector Ciranova Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren
Roeselare , Belgien
1.1 Obchodní název výrobku: Wood Protector Ciranova
1.2 Doporučený účel použití látky/ přípravku: použití v průmyslu i domácnosti
1.3 Distribuce
1.3.1 První distributor: ACOLOR s.r.o.
1.3.2 Jméno nebo obchodní jméno: ACOLOR s.r.o.
1.3.3 Místo podnikání nebo sídlo: Semovická 498, 257 51 Bystřice u Benešova
1.3.4 Identifikační číslo: 62955390
1.3.5 Telefon: 317/793437
1.3.6 Fax: 317/793437
1.3.7 Zahraniční výrobce Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren-Roeselare, Belgie
1.4 Nouzové telefonní číslo : 317/793437, +32 70 245 245 Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den) 02/24919293,
02/24915402, 02/24914575
____________________________________________________________________________________
2. Informace o složení látky nebo přípravku
Chemická charakteristika: kapalina
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látka se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší:
chemický název látky koncentrace CAS nr/EINECS nr/EG Index

symbol nebezpečí

R - věty

Benzinová frakce (ropná) <60% 64742-82-1 / 265-185-4 / 649-330-00-2 Xn N 10-51/53-65-66-67
Barium, soli
< 0.5%
----- / ----- / 056-002-00-7
Xn
20/22
2-Methyl-2,4-pentandiol
107-41-5 / 203-489-0 / 603-053-00-3
Xi
36/38
Kyselina 2-ethylhexanová < 0.5% 149-57-5 / 205-743-6 / 607-230-00-6
Xn
63
2-(2-Butoxyethoxy)
< 0.5% 112-34-5 / 203-961-6 / 603-096-00-8
Xi
36
ethanol butyldiglykol
Nízkovroucí hydroge<0.5% 64742-48-9/ 265-150-3/ 649-327-00-6 Xn
10-65-51-53
novaný benzín
2-Oktyltetrahydroiso<0.5% 26530-20-1 / 247-761-7 / 613-112-00-5 T N C 22-23/24-34-43thiazol-3-on
50/53
Lněný olej
<50%
8001-26-1 / ----- / ----____________________________________________________________________________ _______
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Škodlivé důsledky na zdraví : Dlouhotrvající expozice může vést k alergickým reakcím, především k ke kožním alergiím
Při vdechování může dojít k poškození plic
Symptomy projevující se při nadměrném kontaktu s výpary jsou
Rizika při vdechování :
ospalost, bolesti hlavy, tělesná slabost, malátnost a nevolnost,
zvracení, zrakové potíže
________________________________________________________________________________
__
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4. Pokyny pro první pomoc
Vše konzultujte se svým lékařem. Při ztrátě vědomí zajistěte postiženému volný ústní otvor.
4.1. Při nadýchání: Zajistěte postiženému stabilní polohu v polosedu a čerstvý vzduch.
4.2. Při styku s kůží: Svléknout kontaminovaný oděv a obuv. Omýt velkým množstvím vody a
mýdlem.
4.3. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachovat čistou vodou po dobu 10 – 15 min. Poté okamžitě
vyhledat očního lékaře.
4.4. Při požití: Vypláchnout ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí), vyhledejte lékaře.
Nevyvolávejte zvracení.
____________________________________________________________________________________
5. Opatření pro hasební zásah :
5.1. Třída hořlavosti : hořlavý
5.2. Vhodná hasicí média: prášek, oxid uhličitý, pěna
!nepoužívat silný proud vody!
5.3. Zamezení vznícení: k ochlazení rizikových oblastí použijte proud vody
5.4. Ochrana při požáru: při požáru používejte pouze schválené dýchací masky, filtr min. A1P2
_________________
______________________________________________________________
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku :
6.1. Technická opatření: Vylučte zdroje ohně v blízkosti skladování látky nebo přípravku
6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Používat ochranné oblečení a jiné ochranné prostředky.
6.3. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: výrobek se nesmí dostat do kanalizace
a jiných vodních zdrojů. V případě náhodného úniku kontaktujte kompetentní
úřady
6.4. Metody zneškodnění rozlitého materiálu, výparů apod.: rozlitý materiál savým nehořlavým prostředkem (písek, křemenný prach) posypat a zlikvidovat.
Zbytek spláchnout silným proudem vody. Zamezte vniknutí znečistěné vody
do kanalizace. Veškeré čistící prostředky a nástroje kontaminované tímto
výrobkem nebo látkou mohou být zařazeny do problémového odpadu. Oddalte
látku či přípravek od zdrojů zapálení
__________________________________________________________________________________
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:
7.1. Bezpečnostní opatření pro zacházení a skladování: Mohou vznikat samozápalné směsi výparů
a vzduchu
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____________________________________________________________________________________
7.2. Podmínky ochrany technických zařízeních: V explosivní atmosféře používejte pouze vhodná
elektronická zařízení
7.3. Skladování: Pouze v originálním balení, na dobře větraném místě, vyvarujte se kontaminace se
silně kyselými činidly.
7.4. Manipulace: Nevdechovat plyny, kouř, výpary nebo aerosol
____________________________________________________________________________________
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
8.1. Ochrana rukou: používat ochranné rukavice
8.2. Ochrana pokožky: při práci používat speciální ochranný oděv.
8.3. Ochrana očí: používat ochranné brýle či obličejový kryt z bezpečnostního skla
8.4. Obecně: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
____________________________________________________________________ ________________
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku
9.1. Vzhled: kapalina
9.2. Teplota vzplanutí : 36 0C
9.3. Specifická hmotnost: 0,8
______________________________________________________________ ______________________
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
10.1. Varování: vyvarujte se při zpracovávání látky nebo přípravku extrémně vysokých či nízkých
teplot
__________________ __________________________________________________________________
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
11.1. O produktu: Neexistují žádné údaje
_______________ _____________________________________________________________________
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku
12.1. Informace o důsledku působení na životní prostředí: Škodlivý pro vodní organismy. Může
mít dlouhodobější škodlivé účinky na
vodní ekosystémy. Vyvarujte se úniku
látky do životního prostředí.
_______________ _____________________________________________________________________
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku
13.1. Zpracování odpadu: Likvidace materiálu, jeho zbytků a všech jím znečištěných nádob apod.
musí proběhnout podle místních bezpečnostních předpisů. Jako odpad se
látka nebo přípravek řadí mezi zvláštní druh odpadu.
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14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku:
14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID)
ADR/RID Třída 3
UN-Nr.:
1263 barvy
skupina obalů: III
_________________________________

__________________________________________

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:
15.1. Symbol: zdraví škodlivý
škodlivý životnímu prostředí
15.2. R-věty: R 10: Hořlavý
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 36/38: Dráždí oči a kůži
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
15.3. S-věty: S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3: Uchovávejte v chladnu
S 18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S 20: Nejezte a nepijte při používání
S 23: Nevdechujte
S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima
S 27/28: Po styku s kůži okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ...
S 29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny
bezpečným způsobem
S 29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném
místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
S 43: V případě požáru použijte pěnu "Nikdy nepoužívat vodu"
S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označení)
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy
S 64: Po požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při
vědomí)
___________________________________________________________________________________
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16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:
při zpracování dále dbejte zákonů na ochranu ovzduší dle zákona 86/02Sb ve znění zákona 521/02Sb a
vyhlášky 356/02, zákona 258/2000Sb o ochraně zdraví
R věty z kap. 2
R 10: Hořlavý
R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 22: Zdraví škodlivý při požití
R 23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
R 34: Způsobuje poleptání
R 36: Dráždí oči
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51: Toxický pro vodní organismy
R 53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a
legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se
otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku
užitných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele
zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy

