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SLOAN KRIEDOVÁ  

FARBA 
 
 
 
 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
Podľa predpisu (EC) č. 1907/2006 Príloha II 

 

1. Identifikácia látky alebo prípravku a spoločnosti/podniku 

Názov produktu: SLOAN KRIEDOVÁ FARBA 
Určené použitie: Emulzná farba na rôzne povrchy. Aplikácia štetcom alebo valčekom. 

Kód KBU: S/SLOAN 
Vydanie č.: 1 
Originál/Zmena-  21/12/2011 

Dodávateľ: Weilburger Coatings (UK) Ltd, Arundel Road, Uxbridge, Middlesex UB8 2SD, Anglicko. 
E-mail: health.safety@trimite.com 
Núdzové tel. č.: +44 (0) 1895 251234 

2. Identifikácia nebezpečenstiev 

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa predpisov CHIP. 
 

3. Zloženie/informácie o zložkách 
 

Syntetické živice a organické/anorganické pigmenty vo vode. 

Látky, ktoré predstavujú zdravotné alebo environmentálne nebezpečenstvo v rámci definície podľa predpisov CHIP a smerníc EK alebo, 
ktorým boli pridelené expozičné limity pre pracovné prostredie. 

Názov látky EINECS č. CAS číslo    Klasifikácia Rizikové vety Koncentrácia 

Kompletné znenie R-viet nájdete v časti 16 

4. Opatrenia prvej pomoci 

Všeobecne Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo ak pretrvávajú príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy 
nepodávajte nič ústami. 

Vdýchnutie Nevzťahuje sa. 

Postihnutie očí Dôkladne vypláchnite čistou vodou, po dobu aspoň 10 minút, držte pri tom viečka otvorené. Ak podráždenie pretrváva, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 

Postihnutie pokožky Vyzlečte kontaminovaný odev. Dôkladne umyte kožu mydlom a vodou alebo použite čistiaci prostriedok na pokožku. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani riedidlá. 

Požitie  Pri náhodnom prehltnutí vypite mlieko alebo vodu. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Zabezpečte pokoj a vyhľadajte lekársku pomoc. 

5. Opatrenia pri hasení požiaru 

Odporúčané hasiace médiá: Akékoľvek vhodné podľa okolitého prostredia. 
 
Tento výrobok za zvyčajných okolností nepodporuje horenie, avšak je potrebné zabezpečiť udržiavanie poriadku. Používajte metódy hasenia 
požiaru vhodné pre okolité prostredie. 

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

Neumožnite preniknúť do kanalizácie ani do vodných tokov. Čistite s čistiacim prostriedkom, vyhnite sa použitiu rozpúšťadiel. Ak sa výrobok 
dostane do kanalizácie, okamžite kontaktujte miestnu vodárenskú spoločnosť; v prípade kontaminácie vodných tokov, riek alebo jazier 
kontaktujte príslušný orgán ochrany životného prostredia. 

7. Manipulácia a skladovanie 

Používajte vhodné ochranné odevy a rukavice. 

Žiadne špecifické predpisy pre skladovanie. Môže sa vzťahovať zákon o priemyselnej výrobe „Factories Act 1961“. Výrobok chráňte pred mrazom. 

8. Kontrola expozície/ochrana osôb 

Kontrola expozície 

Môže sa zabezpečiť dobré vetranie dostatočné pre ostatné fázy procesu. 

Hodnoty expozičných limitov 

Názov látky Expozičné limity pre pracovisko Pozn. 

8hr mg/m³ 15 min 

Neuvedené 
 

Pozn.: SUP – kategorizácia podľa literatúry dodávateľa alebo iného uznávaného orgánu. Sk – riziko vstrebania cez pokožku. Sen – spôsobuje 
precitlivenosť dýchacích ciest Bmgv – Môže byť potrebný biologický monitoring (pozri odporúčané hodnoty pre biologický monitoring v EH40 
tabuľka 2). 
Opatrenia na ochranu na pracovisku 
Všetky osobné ochranné pomôcky, vrátane pomôcok na ochranu dýchacích ciest, ktoré sa používajú na kontrolu expozície nebezpečným látkam je 
potrebné zvoliť tak, aby spĺňali požiadavky Predpisov COSHH. 

Ochrana dýchacích ciest Normálne sa nevyžaduje. 

Ochrana rúk Normálne nie je potrebná. Pri  dlhodobom používaní sa môžu používať rukavice na domáce práce. 

Ochrana očí Používať ochranu očí navrhnutá na ochranu pred  rozstrekom kvapalných látok. 

Ochrana pokožky Za normálnych okolností sú vhodné bavlnené alebo bavlnené/syntetické celotelové obleky. Je potrebné vyzliecť hrubo 
znečistený odev a pokožku je potrebné dôkladne umyť. 

Opatrenia na ochranu živ.prostredia Podrobné informácie nájdete v časti 12. 
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9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Fyzikálne skupenstvo: Farebná kvapalina. Tlak pár: 

Teplota vzplanutia: nevzťahuje sa Dolná hranica výbušnosti: nevzťahuje sa %  

Viskozita: 260-300 č. 1 Bobbin pri 20°C Rozpustnosť vo vode:  miešateľné 

Hustota: 1.7 Rozsah teploty varu: 

Obsah VOC: 12 g na liter (cca) Hodnota pH: 

Tu uvedená hodnota by sa mala považovať za typickú a uvádza sa ako odporúčanie pre zdravotné a bezpečnostné účely. Nejde o špecifikáciu 
výrobku(-ov) v tejto Karte bezpečnostných údajov. 

10. Stabilita a reaktivita 

Stabilné pri odporúčaných podmienkach skladovania a zaobchádzania (pozri časť 7). V požiari môžu vznikať nebezpečné produkty rozkladu, ako je 
dym, oxid uhoľnatý a oxidy dusíka. Uchovávajte mimo oxidačných činidiel a silných zásaditých a kyslých materiálov, aby nedošlo k exotermickej 
reakcii. 

11. Toxikologické informácie 
 

O samotnom výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje. Výrobok bol posúdený na základe štandardných metód podľa CHIP a je podľa toho 
klasifikovaný aj z hľadiska toxikologického ohrozenia. Tam kde je to známe, boli do úvahy vzaté aj oneskorené aj okamžité účinky, ako aj chronické 
účinky jednotlivých zložiek pri krátkodobej a dlhodobej expozícii perorálnou, inhalačnou a dermálnou expozíciou. Podrobnosti o výslednej klasifikácii 
nebezpečenstiev nájdete v častiach 2 a 15. 

12. Ekologické informácie 
 

O samotnom produkte nie sú k dispozícii žiadne formálne údaje, avšak nesmie sa nechať preniknúť do kanalizácie. Ak by sa to stalo, okamžite je 
potrebné kontaktovať miestnu vodárenskú spoločnosť. Na použitie tohto výrobku sa môže vzťahovať zákon o ochrane životného prostredia z roku 
1990. 

 

13. Opatrenia pri likvidácii 
 

Odpadový materiál je potrebný považovať za regulovaný odpad a je potrebné ho likvidovať v súlade s príslušnými predpismi. Nenechajte odpadové 
látky preniknúť do kanalizácie. Uplatňuje sa zákon o ochrane pred znečistením z roku 1974, predpisy vzťahujúce sa na nebezpečné odpady, zákon 
na ochranu životného prostredia z roku 1990 a prípadné miestne predpisy. Klasifikácia tohto výrobku pri likvidácii odpadu z neho je 08 01 16  - vodné 
kaly obsahujúce farby alebo laky iné než uvedené v kategórii 08 11 15. Ak sa tento výrobok zmieša s ostatnými odpadmi, nemusí sa tento predpis už 
uplatňovať. Ak sa zmieša s inými odpadmi, je potrebné priradiť príslušný kód. Podrobnejšie informácie môžete získať od miestneho orgánu pre 
zaobchádzanie s odpadmi. 

14. Dopravné informácie 
 

Cestná/železničná doprava Označenie Neklasifikuje sa ako nebezpečná látka z hľadiska dopravy 

Číslo OSN  Obalová skupina Dopravná kategória Trieda 

Morská doprava Označenie             Neklasifikuje sa ako nebezpečná látka z hľadiska dopravy 

Číslo OSN Obalová skupina Dopravná kategória Trieda 

Znečisťuje morské prostredie Nie 

Letecká doprava Označenie Neklasifikuje sa ako nebezpečná látka z hľadiska dopravy 

Číslo OSN Obalová skupina Dopravná kategória Trieda 
 

15. Regulačné informácie 
 

Výrobok sa klasifikuje a označuje pri dodávke v súlade s Predpisom pre chemické látky z roku 2009 (Informácie o nebezpečenstve a balení pri dodávke 
(S.I. 2009 č. 716) a smernicami EK nasledovne: 
 
Označenie nebezpečenstva Žiadne Obsahuje 
R-vety 
S-vety 7 Udržiavajte nádobu tesne uzatvorenú 

36/37/39 Používajte vhodné ochranné oblečenie, rukavice a ochranu očí/tváre 
 

Ďalšie frázy 
Informácie uvedené v tejto karte nepredstavujú vlastné posúdenie rizík na pracovisku samotného používateľa ako to požadujú ustanovenia iných 
zdravotných a bezpečnostných predpisov. Na používanie tohto produktu sa vzťahujú ustanovenia Zákona o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 
a na reguláciu látok nebezpečných pre zdravie. 

 

16. Ďalšie informácie 
 

Text rizikových (R) viet v časti 3 

Nie sú použité. 
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sa poskytujú v súlade s Predpisom pre chemické látky z roku 2009 (Informácie 
o nebezpečenstve a balení pri dodávke (S.I. 2009 č. 716) a smernicami EK. Text R-viet uvedených vyššie sa uvádza tak, aby boli splnené požiadavky 
predpisov CHIP a smerníc EK. Vzťahujú sa len na čisté chemické zložky uvedené v časti 3 a NIE na celý výrobok tak, ako je dodaný. Odporúčania 
týkajúce sa R-viet pre kompletný výrobok nájdete v časti 15 a na štítku na obale. Vzhľadom na to, že špecifické podmienky použitia výrobku sú mimo 
kontrolu dodávateľa, používateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek príslušných predpisov. 
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sa poskytujú v súlade s požiadavkami predpisov CHIP a smerníc EK. Výrobok sa nesmie 
používať na účely iné než sú tie uvedené v časti 1 bez predchádzajúceho kontaktovania dodávateľa a získania písomných pokynov na zaobchádzanie. 
Vzhľadom na to, že špecifické podmienky použitia výrobku sú mimo kontrolu dodávateľa, používateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek príslušných 
predpisov.   

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú vypracované na základe aktuálneho stavu vedomostí a na aktuálnych národných 
predpisoch. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotných, bezpečnostných a ekologických aspektov výrobku a nemali by sa považovať za žiadnu 
záruku technických parametrov alebo vhodnosti na konkrétny účel. 

Ďalšie informácie a príslušné odporúčania nájdete v:- 

Predpis na riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci z r. 1999 
(SI1999:3242)  

Predpisy vzťahujúce sa na manuálne zaobchádzanie 1992 (SI1992:2793) 
Základy COSHH: Jednoduché kroky na zaobchádzanie s chemickými látkami HS(G)193 


