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1 Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

· Údaje k produktu

· Obchodní označení: Capalac classic HG (transparentní)
· Originální název: Capalac Classic HG Weißlack MOE
· Použití látky / směsi: Vysoce lesklý lak.

· Identifikace společnosti nebo podniku (distributor v ČR):
Český Caparol spol. s r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, Česká republika
IČ: 60825847
Tel / Fax / E-mail: +420 257 290 288 / +420 257 223 941 / tomas.broz@caparol.cz

· Identifikace společnosti nebo podniku (výrobce):
CAPAROL Farben, Lacke, Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel.:+49 (0)6154 71-0
Fax :+49 (0)6154 71-1351

· Odborné informace o BL na vyžádání: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.cz
· Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba)
Toxikologické informační středisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, ČR

2 Identifikace nebezpečnosti

· Označení nebezpečí:
Produkt je klasifikován jako nebezpečný dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.

· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
R 10 Hořlavý.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuální legislativě ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

· GHS klasifikácia

Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje butanonoxim, kobalt karboxylát. Může vyvolat alergickou reakci.
· Prevence:

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.

· Reakce:
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
· Likvidace:

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
· Další údaje: Páry tvoří spolu se vzduchem explozívní směsi.

 CZ
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3 Složení nebo informace o složkách

· Chemická charakteristika
· Popis: Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí.

· Nebezpečné chemické látky:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný
benzín

Xn; R 10-65-66
Nebezpečí:  3.10/1
Varování:  2.6/3

20-40%

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný
benzín

Xn; R 65-66
Nebezpečí:  3.10/1

2,5-15%

CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3

fosforečnan zinečnatý
N; R 50/53

Varování:  4.1.A/1, 4.1.C/1

< 1,5%

CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6

butanonoxim
Xn, Xi; R 21-40-41-43

Nebezpečí:  3.3/1
Varování:  3.6/2;  3.1.D/4, 3.4.S/1

< 1,0%

kobalt karboxylát
Xn, Xi, N; R 22-38-43-51/53

Varování:  3.1.O/4, 3.2/2, 3.4.S/1
 4.1.C/2

< 0,5%

· R-věty:    10-52/53-66
· S-věty:    2-7/9-16-23-24/25-29-38-51-62
· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro první pomoc

· Všeobecné pokyny:
Odstranit potřísněný oděv. V případě každé nejistoty, nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a
předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu přípravku. Dbát na ochranu vlastního zdraví. Poskytnutí okamžité
lékařské starostlivosti  - záleží na jednotlivých cestách expozice (viz info dolu).

· Při nadýchání:
Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Okamžitě, případně podle symptomů postižení, přivolat
lékaře.

· Při styku s kůží:
Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout vodou a případně ošetřit ochranným
kosmetickým krémem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup
konzultovat s odborným lékařem.

· Při zasažení očí:
Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočku, a postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí
vodou po  dobu 15 minut. Další postup konzultovat s očním lékařem.

· Při požití:
Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Okamžitě
vyrozumět lékaře.

5 Opatření pro hašení požáru

· Vhodná hasiva: Oxid uhličitý, hasící pěna, hasicí prášek, roztříštěný vodní proud. Hasivo přizpůsobit k okolí.
· Nevhodná hasiva: Plný proud vody.
· Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů:

Při hoření mohou vznikat oxidy uhlíku (COx), oxidy dusíku (NOx), černej kouř a zápalné plyny a páry.
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví. Páry jsou
těžší než vzduch, šíří se při zemi a spolu se vzduchem mohou vytvářet explozívní směsi.

(pokračování na straně 3)
 CZ



strana 3/8

Bezpečnostní  list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 25.10.2010 Revize: 25.10.2010

Obchodní označení: Capalac classic HG (transparentní)

(pokračování  strany 2)

DR

· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým
přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv.

· Další údaje:
Chladit vodou výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v
nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět
do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů.

6 Opatření v připadě náhodného úniku

· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Respektovat pokyny uvedené v položkách 7 a 8. Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Prostor
dostatečně větrat. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nekouřit. Při vplyvu par použít dýchací přístroj.

· Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabránit zvětšování uniklého množství. Přípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod
a půdy. Při rozsáhlejším úniku prostředku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů (zákon o
vodách, dle bodu 15) a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát životního prostředí nebo
inspektorát ČIŽP.

· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Zajistit dostatečné větrání.
Uniklý produkt zasypat vhodným nehořlavým absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem,
zemí nebo jemným štěrkem, a potom sebrat do vhodných označených nádob. Další postup zneškodnění se řídí
podle předpisů, které jsou uvedeny v položce 13. Chránit zdraví před expozicí obsažených látek z ovzduší, viz
hygienické hodnoty limitních expozicí, které jsou uvedené v položce 8. Důkladně omýt zasažené místo a
použité nářadí vhodným čistícím prostředkem, nepoužívat ředidla.

7 Zacházení a skladování

· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení:

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Zamezit vytváření aerosolů.
Před použitím je nutno se seznámit s obsahem položek 2, 6, 8 a 11. Respektovat zákonné ochranné a
bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami. Nevdychovat aerosoly. Produkt držet mimo dosahu
otevřeného ohně a zdrojů vysoké teploty. Zabránit kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Respektovat
pokyny a návod k použití uvedené na štítku obalu výrobku.
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný
pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a se vzduchem
mohou vytvářet explozívní směsi. Používané zařízení uzemněte. Učiňte soubor opatření proti elektrostatickému
náboji.

· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a
působením tepla a ohně.
Skladovat v soluladě se zákonem o vodách (viď bod 15).
Skladovat dle požadavek na skladování hořlavých kapalin (viz bod 15).
Skladovat jen při teplotách od 5°C do 20°C.

· Upozornění k hromadnému skladování:
Přechovávat odděleně od oxidačních činidel, silných kyselin a luhů.
Skladovat odděleně od potravin.

· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné
· Určitá použití:

Použití produktu je stanoveno výrobcem v návodu k použití, který je uveden na štítku obalu nebo v přiložené
dokumentaci.

 CZ
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8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

· Limitní hodnoty expozice:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek dle národní legislativy, u kterých se musí kontrolovat
hraniční hodnoty na pracovišti.

· Dodatečné expoziční mezní hodnoty pro pracoviště:
benziny
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 1000 mg/m3

Přípustný expoziční limit (PEL): 400 mg/m3

· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.
Zajistit dostatečné větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtahem vzduchu z pracovního prostředí, nebo
pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod
limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel schválené dýchací zařízení.
To platí pouze v případě, pokud jsou stanoveny expoziční limity.

· Ochrana dýchacích orgánů:

 V případě nedostatečné ventilace a překročení povolených limitních hodnot expozice použít
vhodnou dýchací masku s filtrem pro organické plyny a páry.

Filtr A/P2 (EN 14387).
· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374).

· Materiál rukavic
Nitrilkaučuk (EN 374).
Doporučená tloušťka materiálu:  0,4 mm

· Doba průniku materiálem rukavic
> 480 minut.
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana očí:

V případě nanášení produktu stříkáním použít těsně přiléhající ochranné brýle (EN 166).

· Ochrana kůže: Použít ochranný oděv s dlouhými rukávy, případně bezpečnostní ochrannou obuv.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Všeobecné údaje

Skupenství: kapalné
Barva: průsvitná
Zápach (vůně): po uhlovodících

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: není určeno
Teplota (rozmezí teplot) varu: 145°C

· Bod vzplanutí: > 36°C

· Zápalná teplota: > 200°C

(pokračování na straně 5)
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· Samozápalnost: produkt není samozápalný

· Nebezpečí exploze: i když u produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné nebezpečí
exploze ve směsi par se vzduchem

· Meze výbušnosti:
Dolní mez: 0,6 Vol %
Horní mez: 7,0 Vol %

· Tenze par při 20°C: 2 hPa

· Hustota při 20°C: cca 0,9 g/cm3 (DIN 53217)

· Rozpustnost ve / mísitelnost s
voda: nemísitelný resp. málo mísitelný

· Viskozita:
Kinematická při 20°C: > 90 s (DIN 53211/4)

· Obsah ředidel:
VOC (EC) max. 500 / 0,56 (g/l / kg/kg)
TOC 0,47 kg/kg

Obsah netěkavých složek: 38 obj.%

10 Stálost a reaktivita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je přípravek stabilní (viz položka 7). Zabránit
nadměrnému zahřátí různými zdroji tepla.

· Nebezpečné reakce: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
· Látky a materiály, s nimiž produkt nesmí přijít do styku:

Zabránit kontaktu s oxidačními činidly, kyselinami a zásadami.
Může dojít k exotermní reakci.

· Nebezpečné produkty rozkladu:
Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Viz kapitola 5.

11 Toxikologické informace

· Akutní toxicita:

· Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

64742-48-9 benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín
Orálně LD50 > 5000 mg/kg (potkan)

Pokožkou LD50 > 3000 mg/kg (králík)

64742-48-9 benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín
Orálně LD50 >5000 mg/kg (potkan)

Pokožkou LD50 >3000 mg/kg (králík)

7779-90-0 fosforečnan zinečnatý
Orálně LD50 >5000 mg/kg (potkan)

· Primární dráždivé účinky:
· na kůži:

Při prodlouženém, příp. opakovaném kontaktu může dojít k podráždění kůže, případně může spůsobit
dermatitidu (zánět kůže).

· na zrak: Produkt může dráždit oči.
· Senzibilizace: Stykem s pokožkou je možná senzibilizace.
· Expozice vdechováním

Může vyvolat podráždění respiračního traktu.
Může zasáhnout játra a ledviny.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě .

(pokračování na straně 6)
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· Expozice požitím Může dojít k podráždění zažívacího ústrojí.
· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Pro směs nestanoveno. Komponent(y) směsi má (mají) CMR účinek (viz klasifikace chemické látky v bodě 3
KBÚ).

12 Ekologické informace

· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:

Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody
Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo do kanalizace.
Produkt je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.
Škodlivý pro vodní organismy.

· Výsledky posouzení PBT:
Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako PBT nebo vPvB a zařazené do seznamu látek podléhajících
povolení (příloha XIV Nařízení EP a R č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů).

13 Pokyny pro odstraňování

· Produkt:
· Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
· Evropský katalog odpadů

Katalogová čísla s hvězdičkou (*) označují odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označují odpady
ostatní (O).

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.

14 Informace pro přepravu

· Pozemní přeprava ADR/RID (ADR - silnice, RID - železnice):
· Třída ADR/RID: - 

- 

· Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída: - 

- 
· Látka znečišťující moře: Ne

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

· ICAO/IATA-třída: 3 
- 

· Číslo UN: 1263
· Label 3 
· Typ obalu: III
· Technický název: PAINT

· Zápis v nákladním listě: - 
 CZ

(pokračování na straně 7)
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15 Informace o předpisech

· Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic/nařízení ES o nebezpečných látkách a přípravcích.

· R-věty:
10 Hořlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· S-věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
23 Nevdechujte páry/aerosoly.
24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
29 Nevylévejte do kanalizace.
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo

označení.

· Zvláštní označení určitých přípravků:
Obsahuje butanonoxim, kobalt karboxylát. Může vyvolat alergickou reakci.

· Další údaje na etiketě:
VOC: kat.A/i: limit 500 g/l (2007/2010). Výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. Hustota: 0,9 g/cm3, VOC: 0,56 kg/
kg emailu, TOC: 0,47 kg/kg emailu, ONL: 38% objem.

· Posouzení chemické bezpečnosti: Nebylo dosud provedeno.
· Hmatatelná výstraha pro nevidomé: Nemusí být na obalu umístěna.
· Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Nemusí být na obalu umístěn.
· Právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(CLP) v platném znění.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č.
345/2005 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb. a zákonem č. 371/2008 Sb., vyhlášené ve Sbírce zákonů č. 440/2008.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické
látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

(pokračování na straně 8)
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16 Další informace
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními
předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vlastností, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní R věty
10 Hořlavý.
21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
22 Zdraví škodlivý při požití.
38 Dráždí kůži.
40 Podezření na karcinogenní účinky.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· Pokyny na provádění školení
Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpečným používáním, případně musí
projít úvodním  a opakovaným školením o bezpečnosti práce při používání tohoto výrobku.

· Podklady pro sestavení bezpečnostního listu:
Podkladem pro vypracování bezpečnostního listu byl bezpečnostní list vydaný společností CAPAROL Farben,
Lacke, Bautenschutz GmbH Německo ze dne 27.07.2010.

· Spracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.cz
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