
Bezpečnostní list (REACH)  

Podle normy (CE) nº1907/2006 a Norm (CE) nº 453/2010 

Jméno 
produktu: 

PINTY PLUS TECH  MARKER 360º Datum vydání 
12/12 

Verze 
1.0 

 

ČÁST 1 : Identifikace směsi, identifikace společnosti 
 
1.1 Identifikátor produktu: PINTY PLUSTECH – MARKER 360º 
1.2 Identifikátor releventního použití a nedoporučovaného použití: Barvy 
1.3 Data poskytovatele bezpečnostního listu:                       NOVASOL SPRAY, S.A. 

Pol. Ind. Empalme – c/ Empalme nº 27 
43712 Tarragona – España 
Tel. +34-977.67.73.05 
Fax. +34-977.67.80.72 
E-mail: novasol@novasolspray.com 

1.4 Nouzové telefonní číslo ; Tel. +34-977.67.73.05 (8:30-18:00) (Bureaux) 
 

ČÁST 2 : Identifikace nebezpečí 
 

2.1 Klasifikace směsi 
Klasifikace na základě Direktivy 1999/45/CE – 67/548/CEE 

Zdraví R66: Opakovaný kontakt může způsobovat vysychání nebo praskání kůže. 
Fyzikální vlastnosti R12: Extrémně hořlavý 
Životní prostředí Neklasifikováno 

 
2.2 Prvky etikety 

Varovné symboly F+ Extrémně hořlavý 

Vyjádření o nebezpečí R12: Extrémně hořlavý. R66: Opakovaný kontakt může způsobovat vysychání nebo praskání kůže. 
Bezpečnostní vyjádření S2: Udržujte z dosahu dětí. S15: Udržujte z dosahu zdrojů tepla. S16: Udržujte z dosahu zdrojů zapálení - Nekuřte. 

S23: Nevdechujte aerosoly. S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorech. S46: V případě náhodného požití ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobu nebo etiketu. 

Další informace P96: Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50ºC.  Nepropichujte a 
nespalujte ani po použití. P97: Nestříkejte na otevřený oheň ani žhavé materiály.  Udržujte z dosahu jakýchkoliv plamenů 
nebo jakéhokoliv zdroje zapálení – Nekuřte. Udržujte z dosahu dětí.  

Nebezpečné složky  Xylen (směs izomerů) 
 
2.3 Jiná nebezpečí 
Nejsou 
 

ČÁST 3 : Složení/informace o ingrediencích 
 
3.1 Substance 
Žádné 
3.2 Směsi 

Nebezpečné složky  CAS č. EC-č. % w/w Symbol R Věty Pozn. 
Butanon 78-93-3 201-15-0 10-15 F/Xi 11-36-66-67  
Xylen (směs izomerů) 1330-20-7 215-535-7 <6 Xn 10-20/21-38  
Uhlovodíky, C9-C11, m-alikany, izoalkan, cyklus, <2% 
aromata 

64742-48-9 919-857-5 5-10 Xn 10-65-66-67  

Butan 106-97-8 203-448-7 35-40 F+ 12  
Propan 74-98-6 200-878-9 5-10 F+ 12  

 
Nebezpečné složky Registrační číslo CAS č. EC-č. % 

w/w 
Třída a kategorie 
nebezpečí 

Indikace 
nebezpečí 

Pozn. 

Butanon 01-2119457290-43-
xxxx 

78-93-3 201-15-0 10-15 Hořlavá tekutina 2, 
Dráždí oči.2, STOT SE 
3 

H225,H319, 
H336 

 

Xylen (směs izomerů) 01-2119488216-32-
xxxx 

1330-20-7 215-535-7 <6 Hořlavá tekutina 3, 
STOT repe.2 Tox. 
Asp.1 

H226,H373, 
H304 

 

Uhlovodíky, C9-C11, 
m-alikany, izoalkan, 
cyklus, <2% aromata 

01-2119463258-33-
xxxx 

64742-48-9 919-857-5 5-10 Asp. Tox.1, Hořlavá 
tekutina.3, STOT SE 3. 
Dráždí kůži.3 

H304,H226, 
EUH066, H336 

 

Butan  106-97-8 203-448-7 35-40 Hořlavý plyn 1,Plyn pod 
tlakem 

H220,H280  

Propan  74-98-6 200-878-9 5-10 Hořlavý plyn 1, Plyn 
pod tlakem 

H220,H280  

 

ČÁST 4 : První pomoc 
 
4.1 Popis první pomoci 

Kontakt s očima :  Pokud se látka dostala do kontaktu s očima, omyjte je velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minu a následně zajistěte 
postiženému lékařské ošetření. 

Kontakt s kůží : Ihned odstraňte ošacení a omyjte zasaženou kůži velkým množstvím vody. Poté omyjte vodou s mýdlem. Pokud bude podráždění 
přetrvávat, vyhledejte lékařskou pomoc.  

Vdechnutí : Vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dotyčného zabaleného do pokrývek a odpočívajícího v napůl stojící pozici. 
Uvolněte mu šaty. V případě nepohodlí vyhledejte lékařskou pomoc. 

Požití : Nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc 
 
4.2 Hlavní symptomy, silné a opožděné účinky. 

Kontakt s očima : Může být dráždivý pro oči. 
Kontakt s kůží: Může způsobit podráždění. 
Vdechnutí: Může způsobovat bolesti hlavy, nevolnost, únavu, svalovou slabost, závratě a v extrémních případech ztrátu vědomí. 
Požití: Může způsobovat bolest v krku, bolesti břicha, ospalost, nevolnost, zvracení a průjem. 



 
4.3 Indikace o lékařské péči a speciálním ošetření, které by mělo být poskytnuto neodkladně.  
V případě nepohodlí vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte tuto nádobu/etiketu). Pokud symptomy přetrvávají, vždy vyhledejte lékařskou 
pomoc.  
 

ČÁST 5 : Protipožární opatření 
 
5.1 Hasicí médium:  
 Pěna, oxid uhličitý nebo suchý prášek. 
5.2 Specifická nebezpečí plynoucí ze substance nebo směsi.  
 Aerosoly mohou explodovat kvůli nahromadění vnitřního tlaku, když jsou vystaveny teplotám přesahujícím 50ºC. Produkují produkty nebezpečné 
po rozpadu: CO, CO2. 
5.3 Doporučení pro hasiče. 
 Udržujte plechovky vystavené ohni chlazené, stříkejte na ně vodu. V případě ohně nevdechujte plyny.  
 

ČÁST 6 : Opatření pro případ náhodného vylití 
 
6.1 Osobní opatření, ochranné vybavení a procedury pro případ nouze. 
 Uhaste všechny zdroje zapálení. Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. Použijte vhodné ochranné oděvy a rukavice.  
6.2 Opatření související se životním prostředím 
 Nedovolte vylití produktu do veřejné kanalizace nebo vodovodního potrubí. Pokud znečištěná voda dojde do kontaktu s vodovodním potrubím 
nebo odpadem, informujte ihned kompetentní úřady 

. 
6.3 Metody, zachycení materiálu a úklid.  

Odstraňte skvrnu materiálem, který neabsorbuje hořlavé materiály (hlína, písek, diatomická zemina...)   
Uložte do vhodné nádoby. 

6.4 Reference k jiným částem 
Pro kontrolu kontaktu s látkou a opatření týkající se osobní ochrany se podívejte na část 8.  
Pro pozdější likvidaci odpadu se držte doporučení v části 13. 
 

ČÁST 7 : Nakládání a uskladnění 
 
7.1 Opatření pro bezpečné nakládání 

Dodržujte místní legislativu pro prevenci pracovních rizik. Udržujte z dosahu horka a zdrojů zapálení. Zabraňte akumulaci elektrostatických výbojů. 
Použijte proti-deflagrační světelný elektrický materiál. Použijte pouze nástroje, které nezpůsobují jiskry. Nevdechujte aerosoly nebo výpary. Zajistěte 
vhodnou ventilaci. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží. Po použití se důkladně umyjte. Použijte rukavice/oblečení/brýle/ochranné masky. Připravte 
si lahve pro ochranu očí.  

7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně možné nekompatibility 
Vstup nepovolaným je zakázán. Udržujte z dosahu dětí. Produkt musí být skladován izolovaně od elektrických zdrojů a zdrojů zapálení. Nekuřte ve 
skladu. Zabrňte kontaktu s přímým slunečním zářením. Zabraňte extrémně vlhkému prostředí. Udržujte z dosahu oxidačních agentů a vysoce 
alkalických materiálů nebo silných kyselin. 
7.3 Finální specifické použití 

 Barvy 
 

ČÁST 8 : Kontrola expozice/individuální ochrana 
 
8.1 Kontrolní parametry 
 Omezení hodnot profesionální expozice 

INSHT 2012 Hodnoty Č. CAS . VLA-ED VLA-EC  
ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Butanon 78-93-3 200 600 300 900  
Xylen (směs izomerů) 1330-20-7 50 221 100 442 Kůží 
Uhlovodíky, C9-C11, m-alkan, izoalkan, cyklus, <2% 
aromata 

64742-48-9 - 1200 -   

Butan 106-97-8 1000     
Propan 74-98-6 1000     

VLA – (Limitní hodnota pro životní prostředí)ED – (Denní expozice) EC – (Krátkodobá expozice) 
 
8.2 Kontrola expozice 

Kontrolní procedury: Zajistěte vhodnou ventilaci. Udržujte z dosahu horka a zdrojů zapálení. Vyhněte se akumulaci elektrostatických výbojů. 
Osobní ochrana: Učiňte potřebná opatření abyste se při manipulaci vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima. Zajistěte dobrou ventilaci. 
Ochrana dýchání: V případě nedostatečné ventilace použijte vhodné respirační vybavení. Plynové masky a organické výpary (A,AX) 

(EN141-143) 
Ochrana kůže a rukou: Použijte vhodné ochranné rukavice (butylová pryž) (EN374) 
Ochrana očí: Použijte ochranné brýle (EN166). 

 

ČÁST 9 :Fyzikální a chemické vlastnosti. 
 
9.1 .1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Fyzikální skupenství Aerosol 
Odér Charakteristický 
pH Není důležité 
Bod varu -12ºC při 1 atm. 
Bod zapálení - 82,7ºC (Pohonný plyn)  
Vysoký limit exploze 9,9% Objemu 
Nízký limit exploze 2,2% Objemu 
Samovznícení >200ºC 
Tlak výparů Není důležité 
Relativní hustota 0,705 g/cm3 při 20ºC 
Rozpustnost ve vodě nemísitelné 
Viskozita Není důležitá 

 
9.2 Další informace 
 

Netěkavý 23,2 %  Váhy 
COV/VOC 76,8 %  Váhy 
COV/VOC 541 g/l 

 
 

ČÁST 10 : Stabilita a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita:Nebezpečné reakce nejsou známy, pokud je produkt použit k původnímu účelu. 
10.2 Stabilita:Stabilní za doporučených podmínek uskladnění a nakládání.  
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nebezpečné reakce nejsou známy, pokud je produkt použit k původnímu účelu. 
10.4 Okolnosti, kterým je potřeba se vyhnout: Vyhněte se opětovnému zahřívání 
10.5 Nekompatibilní materiály:  Udržujte z dosahu oxidantů. Udržujte z dosahu silných oxidačních agentů a silných alkaloidů a silných kyselin. 
10.6 Nebezpečné produkty rozpadu: CO, CO2 

 



ČÁST 11 : toxikologické informace 
 
11.1 Information about toxicological effects 

Inhalace: Výpary rozpouštědla mohou způsobit nevolnost, bolesti hlavy a závratě 
Požití: Může způsobit gastrointestinální nevolnost 
Kontakt s kůží :  Opakovaný kontakt může způsobit vysychání nebo praskání kůže 
Kontakt s očima : Může být dráždivý pro oči 

 
Toxikologická data 

Hazardous ingredients Č. CAS DL50mg/kg ústně DL50mg/kg   kůží CL50mg/m3 vdechnutím 
Xylen (směs izomerů) 1330-20-7 3523 - Krysa 12,126 - Králík 27,124 - Krysa 
Uhlovodíky, C9-C11, m-alkany, 
izoalkany, cyklus, <2% aromata 

64742-48-9 >5000 - Krysa >5000 - Králík 4951 – Krysa- 6 h. 

 

ČÁST 12 : Ekologické informace 
 
12.1 Toxicita: Neklasifikována. 
Ekotoxikologická data 

Nebezpečné ingredience Č. CAS EC50 – mg/l IC50 – 
mg/l  

LC50 – mg/l – 96h. 

Butanon 78-93-3 308 – 48h.  2993 
Xylen (směs izomerů) 1330-20-7 2,2l – 72 h. 1-24 h. 2,6 
Uhlovodíky, C9-C11, m-alkany, izoalkany, cyklus, <2% aromata 64742-48-9 >1000 – 48h - Daphnia  >1000 
Butan 106-97-8 4,71 - 96h - Řasy   
Propan 74-98-6 4,71 - 96h - Řasy   

 
12.2 Odolnost a odbouratelnost: Nedostupné 
12.3 Bioakumulace.Nedostupné 
12.4 Mobilita v zemině: Nedostupné 
12.5 Výsledky hodnocení  PBT&mPmB : Nedostupné  
12.6 Jiné nepříznivé efekty: Nedostupné 
 

ČÁST 13 : Pokyny pro odstranění 
 
13.1 Metody pro nakládání s odpady 

Product Eliminujte odpad z produktu a nádoby v nichž byl uskladněn za použití všech dostupných preventivních opatření. Nevylévejte 
do odpadu nebo do přírody. Eliminujte v místě autorizovaném pro sběr odpadů 
 

Znečištěná nádoba Likvidace se bude řídit místními, regionálními, nebo národními nařízeními. 
 

ČÁST 14 : Informace o převozu 
 
14.1 ONU číslo: UN 1950 
14.2 Oficiální označení transportu pro OSN: :AEROSOLY 
14.3 Třída nebezpečnosti pro transport: Třída; 2.1 / ADR/RID – Klasifikační kód: 5F 
14.4 Skupina  balení:Nepoužívá se 
14.5 Hazards for the environment 
 ADR/RID – Nebezpečný pro životní prostředí:  No 
 IMDG – Nebezpečný pro vodstva: Ne  
 IATA/ICAO – Nebezpečný pro životní prostředí: Ne 
14.6 Specifická opatření pro uživatele:  
 ADR/RID –  Tunelový kód; (D) 
 IMDG – Ems; F-D, S-U  
 IATA/ICAO – PAX203 
 IATA/ICAO – CAO 203 
14.7 Transport velkého množství v souladu s přílohou II dohody MARPOL 73/78 a Kódu IBC  

Nepoužívá se 
 
 

ČÁST 15 : Regulatorní informace 
 
15.1 Specifická pravidla a legislativa ve smyslu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí pro tyto směsi.  

Direktiva 2008/47/ES, modifikace aerosolů Direktiva 75/324/EES.Direktiva 99/45/EU.normy CE č. 1907/2006 
15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti 
 Nedostupné 
 

ČÁST 16 : Další informace 
 
Vysvětlení vět o nebezpečí 
R10: Hořlavý.  R11: Snadno hořlavý. R12: Extrémně hořlavý. R20/21: Škodlivý při vdechnutí a v kontaktu s pokožkou. R36: Dráždivý pro oči. R38: Dráždivý pro 
pokožku. R66: Opakovaný kontakt může způsobit vysychání nebo praskání kůže.R67: Výpary mohou způsobovat nevolnost a závratě. 
 
Vysvětlení ukazatelů nebezpečí 
H220: Plyn je extrémně hořlavý, H280 Obsahuje plyn pod tlakem; nebezpečí exploze po zahřátí. H225: Velmi hořlavá tekutina a výpary. H226: hořlavé tekutiny 
a výpary. H319: Způsobuje závažné podráždění očí. H336: Může způsobovat nevolnost a závratě.H373: Může způsobovat poškození těla po dlouhém a 
opakovaném kontaktu. H304: V případě požití a průniku do respiračního systému může být smrtelný. EUH066: Opakovaný kontakt může způsobit vysychání 
nebo praskání kůže. 
 
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě ohledně produktu jsou založeny na současných znalostech, na zákonech EU a na národních zákonech a berou 
v ohled skutečnost, že pracovní podmínky uživatelů jsou mimo naše znalosti a kontrolu. Produkt nesmí být použit k jiným účelům, než je specifikováno v části 1. 
Je vždy zodpovědností uživatele, aby podnikl vhodná opatření k dosažení požadavků daných místními normami a platnou legislativou. Informace obsažené v 
tomto bezpečnostním listě neznamenají popis bezpečnosti a požadavků produktu a nesmějí být považovány za záruku jeho vlastností 
 
 

 
Pol. Ind. Empalme 
c/ Empalme nº 27 

Tel. 977677305Fax. 977-678072 
43712 LlorençdelPenedès (Tarragona) 


