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1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 
 
• Obchodní název: Opravný  lak Aqua 
• Dalš í název látky: Opravný  lak Aqua Soft Tip  
• Použ ití: Korekč ní tisková barva  
• Vý robce: 

KORES PRAHA, spol. s r.o. 
378 53 Strmilov 336 
Tel:  384 371 621 
Fax: 384 392 040 
 
Kontaktní adresa v nouzový ch případech: 

    Klinika nemocí z povolání - Toxikologické  informač ní středisko  
    Na Bojiš ti 1, 120 00 Praha 2 
    tel: 224 919293, 224 915402 
 
2.  Informace o slož ení látky nebo přípravku 
• Chemická charakteristika: 
• Popis: 

Korekč ní lak s cca. 60 % pevný ch látek. 
Obsahuje anorganické  pigmenty, disperzní akrylátové  pryskyřice, zahuš ťovadla a vodu. 

• Nebezpeč né látky obsaž ené ve vý robku: 
Neobsahuje nebezpeč né  látky v relevantních koncentracích. 
 

3.  Údaje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku 
• Označ ení nebezpeč í: Vý robek není nebezpeč ný  ve smyslu zákona č . 157/1998 Sb. 
• Zvláš tní bezpeč nostní pokyny pro č lověka a prostředí: Nevztahuje se. 
  
4.  Pokyny pro první pomoc 
• Při nadý chání 

Zajistit přívod č erstvé ho vzduchu. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lé kaře. Není 
pravděpodobné . 

• Při styku s kůž í: 
Vý robek není obecně dráždivý  na pokožku. Stač í opláchnout vodou. 

• Při zasaž ení oč í: 
Postižené  oko proplachovat pod tekoucí vodou po dobu několika minut. 

• Při pož ití: V případě příznaků poradit se s lé kařem. 
  
5.  Opatření pro hasební zásah 
• Vhodná hasiva: Přizpůsobit protipožární opatření dané mu prostředí. Přípravek není hořlavý . 
• Zvláš tní ohrož ení tímto vý robkem, jeho spalinami nebo plyny: 

V případě zahřátí nebo požáru mohou vzniknout toxické  plyny. 
• Zvláš tní ochranné vybavení: Mít k dispozici dý chací přístroj nezávislý  na zdroji vzduchu 

z prostředí (izolač ní přístroj). 
  
6.  Opatření v případě náhodného úniku 
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu osob: Nevyžaduje se. 
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu ž ivotního prostředí: 

Rozředit velkým množstvím vody. 
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• Doporuč ení metody č istění a zneš kodnění: 

Vysuš it dobře absorbujícím materiálem (např. pískem, pilinami, Vapexem, univerzálním 
pojivem). Nasáklé  sanač ní materiály zlikvidovat dle platný ch předpisů. 

  
7.  Pokyny pro skladování 
• Manipulace: 
• Pokyny k bezpeč nému zacházení: Nádoby musí bý t těsně uzavřeny. 
• Prevence pož áru a vý buchu: Žádná zvláš tní opatření se vyžadují. 
• Skladování: 
• Pož adavek na skladovací prostory a nádoby: Nevyžadují se žádná zvláš tní opatření. 
• Pokyny ohledně společ ně skladovaný ch látek: Nejsou zvláš tní požadavky. 
• Dalš í informace ohledně skladovacích podmínek: 

Dobře uzavřené  nádoby skladovat na suché m a chladné m místě. Chraňte před zmrznutím. 
  
8.  Kontrola expozice a ochrana osob 
• Dalš í pokyny k technickému zařízení: 
 Žádné  dalš í pokyny, viz bod 7. 
• Kontrolní parametry: odpadá 
• Obecná a hygienická opatření: 
 Platí běžné  předpisy a opatření pro manipulaci s chemickými látkami. 
• Ochrana dý chacích orgánů: Nevyžaduje se. 
• Ochrana rukou: Nevyžaduje se. 
• Ochrana oč í: Nevyžaduje se. 
  
9.  Fyzikální a chemické vlastnosti 
• Skupenství:  viskó zní kapalina 
• Barva:   bílá 
• Zápach:   charakteristický  
• Teplota (rozmezí teplot) tání:   Není urč eno 
• Teplota (rozmezí teplot) varu:   ca. 100 °C 
• Bod vzplanutí:     není urč en 
• Hořlavost:      není urč en) 
• Samozápalnost: Tento vý robek není samozápalný . 
• Meze vý buš nosti: U tohoto vý robku nehrozí nebezpeč í výbuchu. 
• Tenze par:      -- 
• Hustota:    při 20°C cca. 1,75 g/cm3 
• Rozpustnost/smísitelnost s vodou: Rozpustné  
• Viskozita:  
  
10. Stabilita a reaktivita 
• Podmínky, který ch je nutno se vyvarovat: 

Při postupování podle pokynů nedojde k rozkladu. 
• Nebezpeč né reakce: Nejsou známy. 
• Látky a materiály s nimiž  vý robek nesmí přijít do styku: Kyseliny a zásady –může dojít 

k vysrážení disperze. 
 
11. Toxikologické informace 
• Akutní toxicita: vý robek není toxický  
• Primární podráž dění:  

zasaž ení pokož ky: Nemá dráždivé  úč inky. 
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zasaž ení oč í: Nemá dráždivé  úč inky. 
• Senzibilizace: Žádné  senzibilizač ní úč inky nejsou známy. 
• Dalš í toxikologické údaje: 

Na vý robek se nevztahuje označ ovací povinnost ve smyslu Obecný ch klasifikač ních směrnic 
EU, v platné m znění. 
Za předpokladu správné ho věcné ho zacházení a dodržování pokynů/předpisů vý robek, dle 
naš eho vědomí, nemá žádné  zdraví š kodlivé  úč inky. 

  
12. Ekologické informace 
• Vš eobecné pokyny: 

V souč asné  době není důvod provádět ekotoxikologickou analý zu tohoto vý robku. 
 
13.  Informace o zneš kodňování 
Kó d odpadu: zařazeno dle vyhl. č . 381/2001 Sb. 
• Vý robek: 

08 01 12 "O" Jiné  odpadní barvy neuvedené  pod č íslem 08 01 11 
• Obal:  

15 01 02 "O" Plastové  obaly 
• Doporuč ený  způsob zneš kodnění:  

Zneš kodňovat jako běžné  odpady kategorie „ostatní“ tj. ve spalovnách, na skládkách 
komunálního odpadu apod. Obaly po vyč iš tění možno recyklovat. Řiďte se místními 
vyhláš kami. 

  
14.  Informace pro přepravu 
• Dalš í přepravní údaje: 

Vý robek nepodlé há žádným bezpeč nostním přepravním předpisům. 
 
15.  Informace o právních předpisech 
• Označ ení podle směrnic EC: 

Vý robek není nebezpeč nou látkou nebo přípravkem ve smyslu platný ch předpisů (zákon 
č .157/1998 Sb. v platné m znění), proto se na něj nevztahují povinnosti znač ení podle tohoto 
zákona. 

  
16. Dalš í údaje: 
 Údaje v tomto dokumentu se zakládají na souč asné m stavu a rozsahu naš ich vědomostí.   
 Nepředstavují záruku co do vlastností vý robku a nezakládají smluvně právní vztah. 

Bezpeč nostní list byl sestaven na základě charakteristik jednotlivý ch složek. 


