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1 Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja
. Identifikacija snovi ali pripravka
. Trgovsko ime: Zaščita za stene za lakirne komore
. Uporaba snovi / pripravka

Pralni premaz na vodni osnovi za zaščito sten lakirnih komor (lakarnic)

. Podatki o dobavitelju:
CARSYSTEM d.o.o.
Kopališka 42
4220 Škofja loka
tel.: 04 23 67 255
faks: 04 20 24 805

email: andrej.jamnik@carsystem.si
. Proizvajalec:

Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
D-26436 Uetersen
Tel. 04122/717-0 Fax. 04122/717158

. Informacije v nujnih primerih:
V primeru manjših nezgod se obrnite na vašega zdravnika ali dobavitelja. V primeru hujših
nesreč pokličite Center za obveščanje, tel.112.

2 Ugotovitve o nevarnih lastnostih
. Opis nevarnosti:

Glede na Zakon o kemikalijah oz. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih snovi in pripravkov, se izdelek ne razvršča kot nevarna kemikalija.

. Opozorila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Ni nevarnosti, ki bi jih bilo treba posebej omeniti. Prosimo upoštevajte informacije v
varnostnem listu.

. Sistem razvrščanja:
Razvrstitev pripravka je v skladu z Zakonom o kemikalijah in s predpisi EU; dodatni
podatki so črpani iz strokovne literature in internega gradiva.

3 Sestava/informacije o sestavinah
. Kemijski opis:
. Opis: vodna disperzija smole, dodatkov in polnil

. Vsebuje naslednje zdravju nevarne snovi (v ut%):
Izdelek ne vsebuje zdravju nevarnih komponent v takih koncentracijah, ki bi pogojevale
navedbo v skladu z Zakonom o kemikalijah.

. Dodatne informacije: n.a.

4 Ukrepi prve pomoči
. Splošni napotki:

V primeru kakršnihkoli dvomov morate poiskati zdravniško pomoč.
S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstranite.
Poskrbite za svojo varnost.

. v primeru vdihavanja:
Poskrbite za dotok svežega zraka, v primeru težav poiščite zdravniško pomoč.

. v primeru stika s kožo:
Takoj sperite z vodo in milom in dobro splaknite. Odstranite onesnaženo obleko.
Pri trajajočem draženju kože se morate posvetovati z zdravnikom.
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. v primeru stika z očmi/sluznico:
Ne odlašajte! Odstranite morebitne kontaktne leče in odprto oko najmanj 15 minut spirajte
s tekočo vodo. Pri tem močno razprite zgornji in spodnji veki ter krožite z očmi, da voda
pride v vse dele očesa.
Poiščite zdravniško oskrbo.

. v primeru zaužitja:
Dobro splaknite usta, po požirkih popijte nekaj dcl vode, počivajte, bodite na toplem.
Ne izzvajte bruhanja.
Takoj poiščite nasvet zdravnika.

. Napotki zdravniku: Simptomatična oskrba

5 Ukrepi ob požaru
. Ustrezna sredstva za gašenje:

Sredstva za gašenje prilagodite kemikalijam, shranjenim v neposredni bližini.
. Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
. Posebna nevarnost zaradi snovi, njeni zgorevalni produkti ali nastajajoči plini:

V primeru požara lahko nastanejo zdravju škodljivi plini.
ogljikov monoksid (CO)
ogljikov dioksid (CO2)

. Posebna zaščitna oprema:
Ne vdihavajte škodljivih, eksplozivnih in vnetljivih plinov/prahu.

. Drugi podatki Kemikalija je težko vnetljiva. Kljub vsemu z njo ravnajte previdno.

6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih
. Osebni varnostni ukrepi za zaščito oseb:

Skrbite za zadostno zračenje.
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.

. Okoljevarstveni ukrepi:
Kemikalijo razredčite z veliko vode.
Preprečite, da kemikalija odteka v kanalizacijo ali vodotoke.

. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:
Poskrbite za odstranitev snovi z nevnetljivim materialom, ki nase veže tekočino (pesek,
kremenka, absorber ki veže kislino, univerzalni absorber).
Material v ustreznih posodah odpeljite na reciklažo ali odpad.

. Dodatni napotki: Za informacije glede osebne zaščitne opreme glejte poglavje 8.

7 Ravnanje in skladiščenje

. Ravnanje:

. Varnostni ukrepi pri ravnanju s proizvodom:
Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijo.
V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.
Ne vdihavajte hlapov in aerosola.
Nosite ustrezna osebna varovalna sredstva.

. Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:
Kemikalija ni vnetljiva.
Poskrbite za hlajenje v primeru požara v okolici.

. Skladiščenje:

. Pogoji za varno skladiščenje: Ni posebnih zahtev.
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. Napotki za skupno skladiščenje:
Skladiščite ločeno od živil.
Hranite ločeno od oksidacijskih sredstev.

. Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Kemikalijo zavarujte pred nizkimi temperaturami (pod 0°C).
Posode skladiščite pokončno zaradi preprečitve izlitja/razsutja.

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
. Tehnični zaščitni ukrepi: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

. Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na
delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem
mestu treba nadzorovati.

. Dodatni napotki:
Osebam, ki imajo težave z dihanjem ali imajo znake alergije, ni priporočjivo delati s
proizvodom.

. Osebna varovalna sredstva:

. Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Izognite se stiku z očmi in kožo.
Umijte si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Umazana, prepojena oblačila takoj slečite.
Pri delu ne jejte, pijte in kadite.
Poskrbite za možnost umivanja na delovnem mestu.
Zaščitne obleke shranjujte ločeno od navadne.

. Zaščita dihal: Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju.

. Zaščita rok: Zaščitne rokavice ali zaščitna krema.

. Material za rokavice
Rokavice iz PVC.
Rokavice iz gume.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih
lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker je izdelek sestavljen iz
več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice
pregledati, preden jih uporabite.

. Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih
rokavic.

. Zaščita oči: Zaščitna očala.

. Zaščita telesa: Delovna zaščitna obleka.

9 Fizikalne in kemijske lastnosti
. Splošne navedbe

Izgled: tekoč
Barva: brezbarvna
Vonj: ni zaznaven

. Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: ni določeno
Vrelišče/območje vretja: 100°C
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. Plamenišče: > 93°C

. Temperatura vnetišča: 240°C

. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.

. Parni tlak pri 20°C: 23 hPa

. Gostota pri 20°C: 1,2 g/cm3

. Raztopnost v / mešljivost s/z
voda: se popolnoma meša

. Vrednost pH pri 20°C 4,5-5,5

. Viskoznost:
dinamična pri 20°C 52-65 cps

10 Obstojnost in reaktivnost
. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
. Nezdružljive snovi:

Močne kisline in lugi
Oksidanti

. Nevarne reakcije Reagira z zgoraj naštetimi snovmi.

. Nevarni produkti razkroja:
Pri nepopolnem zgorevanju oziroma visoki temperaturi se lahko tvorijo strupeni produkti
(CO, dim, saje, CO2).
dušikovi oksidi (NOx)

11 Toksikološke informacije
. Akutna toksičnost:
. Primarno draženje:
. na koži: Ni dražilnega učinka
. na očeh: Ni dražilnega učinka
. Preobčutljivost: Ni znano, da bi izdelek povzročil preobčutljivost.
. Dodatni toksikološki napotki:

Ob strokovnem ravnanju in uporabi v skladu z določili, proizvod na osnovi naših izkušenj
in v okviru nam pričujočih informacij na zdravje nima škodljivega učinka.

12 Ekološke informacije
. Splošni napotki: Preprečite odtekanje kemikalije v tla, vode ali kanalizacijo.

13 Smernice za odstranjevanje

. Izdelek:

. Priporočilo: Zastran recikliranja se obrniti na proizvajalca.

. Klasifikacijski seznam odpadkov:
07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
07 07 00 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi finih kemikalij in kemičnih

izdelkov, ki niso navedeni drugje
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07 07 99 drugi tovrstni odpadki

. Neočiščena embalaža:

. Priporočilo:
Pri odlaganju odlaganju odpadne kemikalije in neočiščene embalaže upoštevajte Pravilnik
o ravnanju z odpadki.

. Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

14 Informacije o transportu

. Kopenski transport ADR/RID:

. Kategorija ADR/RID: - 

. Pomorski ladijski transport IMDG:

. Kategorija IMDG: - 

. Zračni transport ICAO-TI in IATA-DGR:

. Kategorija ICAO/IATA: - 

. Opombe: V skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga in z
mednarodnimi sporazumi UN, IMO, ADR/RID in IATA/ICAO,
kemikalijo ni potrebno označiti kot nevarno blago.

15 Zakonsko predpisane informacije

. Razvrstitev in označitev kemikalije:
Proizvoda po Zakonu o kemikalijah in smernicah EU ni obvezno označiti.

16 Druge informacije
Podatki se opirajo na trenutno znanje in ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Podatki se
nanašajo le na omenjeni izdelek  in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki ali v procesu.
Uporabnik naj upošteva vse vire informacij za zagotovitev pravilne oziroma varne
uporabe in odstranjevanja kemikalije, ter zaščite zdravja zaposlenih in končnih
uporabnikov.


