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1.  Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 
 
• Obchodní název: Opravný  lak Fluid 
• Dalš í název látky: Opravný  lak Fluid Soft Tip; Set - Opravný  lak Fluid a ředidlo  

(díl Fluid); Korekč ní pero 
• Použ ití: Korekč ní tisková barva s cca 65 % pevný ch látek 
• Dovozce: 

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 
• Chemické vlastnosti: 
• Popis: 

Obsahuje anorganické  pigmenty, změkč ovadlo, aditiva a speciální benzín bez aromátů. 
• Nebezpeč né látky obsaž ené ve vý robku: 

64742-89-8 speciální benzín 100/140     25-50% 
Xn; R 65 

84-74-2 dibutylftalát       ≤ 1,0 % 
Xn, N, R 62-63-50/53 

 
3.  Údaje o nebezpeč nosti látky nebo přípravku 
• Označ ení nebezpeč í: 
  Xn  zdraví š kodlivý   
  F    vysoce hořlavý  

• Zvláš tní bezpeč nostní pokyny pro č lověka a prostředí: 
R 11 vysoce hořlavý  
R 65 zdraví š kodlivý : při požití může vyvolat poš kození plic 

• Klasifikač ní zařazení: 
Klasifikace odpovídá souč asným EU předpisům, ale je doplněna údaji z odborné  literatury a 
informač ních materiálů firmy (vý robce). 

 
4.  Pokyny pro první pomoc 
• Při nadý chání: 

Zajistit přívod č erstvé ho vzduchu. Při nepravidelné m dý chání nebo zástavě dý chání proveďte 
umělé  dý chání. V případě bezvědomí zajistit postižené ho ve stabilizované  poloze na boku a 
vyhledat lé kaře. Při přetrvávajících potížích vyhledat lé kaře. 

• Při styku s kůž í:  Zneč iš těné  obleč ení okamžitě svlé knout. Postiženou pokožku důkladně 
omý t vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 

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

• Při pož ití: V případě příznaků poradit se s lé kařem. Nevyvolávat zvracení. 
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5.  Opatření pro hasební zásah 
• Vhodná hasiva: 

Přizpůsobit protipožární opatření dané mu prostředí. 
Hasící přístroje CO2, hasicí práš ek nebo pěnový , vyjímeč ně vodní. Větš í požár – pěna nebo 
práš ek, nouzově roztříš těný  vodní paprsek.  

• Zvláš tní ohrož ení tímto vý robkem, jeho spalinami nebo plyny: 
Výpary smíš ené  se vzduchem mohou tvořit výbuš nou směs. Při požáru se tvoří hustý  č erný  
dým. 

• Zvláš tní ochranné vybavení: Nevdechovat zplodiny po výbuchu nebo při požáru. Použít 
izolač ní přístroj. V případě použití vody musí bý t tato zachycována a č iš těna. 

 
6.  Opatření v případě náhodného úniku 
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu osob: Musí bý t zajiš těno dobré  větrání. Nevdechovat 

výpary. Udržovat v bezpeč né  vzdálenosti od zdrojů vznícení. 
• Bezpeč nostní opatření pro ochranu ž ivotního prostředí: Je nutné  zabránit úniku do 

kanalizace č i vodoteč e. Pokud k tomu doš lo, uvědomit neprodleně přísluš né  orgány. 
• Doporuč ené metody č istění a zneš kodnění: 
 Zajistit dobré  větrání. Tekuté  zbytky zlikvidovat pomocí savý ch materiálů. 
 Nasáklé  sanač ní materiály patřič ně zlikvidovat. Viz bod 13. 
 
7.  Pokyny pro skladování 
• Manipulace: 
• Pokyny k bezpeč nému zacházení: 

Uzávěry nádob musí bý t těsně utaženy a uskladněny na suché m místě. 
Nádoby nesmí bý t vystaveny teplu ani sluneč ným paprskům. 
Používaná elektrická zařízení musí vyhovovat přísluš né  normě pro prostředí s nebezpeč ím 
výbuchu. 
Vyvarujte se vzniku elektrostatické ho náboje. 
Uložte daleko od potenciálně vznětlivý ch materiálů – nekouřit!  

• Pož adavek na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladné m místě. Musí 
vyhovovat normě pro skladování ropný ch látek Č SN 65 0201 pro kapaliny I. třídy 
nebezpeč nosti. 

• Pokyny ohledně spoluskladovaný ch látek: neskladujte v blízkosti kyselý ch č i zásaditý ch 
materiálů. 

• Dalš í informace ohledně skladovacích podmínek: 
Uzávěry nádob musí bý t těsně utaženy a postaveny tak, aby uzávěrem nemohl vyté kat 
obsah. 

 
8.  Kontrola expozice a ochrana osob 
• Dalš í pokyny k technickému zařízení: 

Zajistit dobré  větrání a/nebo odsávání, viz bod 7. 
• Kontrolní parametry: 

CAS   PEL (mg/m3)  NPK-P (mg/m3) 
benzín   64742-89-8  400   1000 
dibutylftalát   84-74-2  5   10 

• Osobní ochranné pomůcky: 
Ochrana dý chacích orgánů: Nevdechovat výpary, při koncentracích překrač ujících NPK 
nebo haváriích použijte ochrannou masku s přísluš ným filtrem. 
Ochrana oč í: Použijte ochranné  brý le. 
Ochrana rukou: Při dodržení hygienický ch pravidel není potřeba, příp. použijte rukavice 
odolné  benzínu. 
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Ochrana kůž e: Při dodržení NPK není potřeba. 

 
9.  Fyzikální a chemické vlastnosti 
• Konzistence:   kapalina 
• Barva:    bílá 
• Zápach:   jako benzín 
•        Hodnota / Tolerance Jednotka  Metoda 
• Teplota (rozmezí teplot) tání:    Není urč en  
• Teplota (rozmezí teplot) varu:     100-140°C  
• Bod vzplanutí:      - 1°C 
• Bod vznícení:         asi 250°C 
• Samovznítitelnost: Tento vý robek není samovznítitelný . 
• Nebezpeč í vý buchu: 

U tohoto vý robku nehrozí nebezpeč í výbuchu, ale tvorba výbuš né  směsi vzduchu a par je 
možná. 

• Meze vý buš nosti: 
   Spodní:    0,8 obj. % 
   Horní:     6,5 obj. % 

• Tenze par při 20°C:    36 hPa 
• Hustota:    při 20°C 1,23 g/cm3   DIN 51757 
• Rozpustnost ve vodě: Vůbec popř. málo smísitelné . 
• Viskozita:  

• kinematická:    při 20°C 21 s    DIN 53211 
• Dalš í údaje:   
 Tento vý robek neobsahuje žádné  chlorované  uhlovodíky. 
  
10. Stabilita a reaktivita 
• Podmínky, za nichž  je vý robek stabilní: 

Při postupování podle pokynů nedojde k rozkladu. 
• Nebezpeč né materiály: Vlivem tepla – vznícení. 
• Nebezpeč né rozkladné produkty: Při požáru – uhlovodíky, oxid uhlič itý  a uhelnatý , oxidy 

dusíku, saze. 
  
11. Toxikologické informace 
• Akutní toxicita: 

64742-89-8 Benzín speciální 100/140 
  LD50 orálně:  > 6000 mg/kg (potkan) 
  LD50 dermálně: > 3000 mg/kg (králík)  
  LC50:   33000 mg/m3/ 4h (potkan) 
• Primární podráž dění:  

zasaž ení pokož ky: Nemá dráždivé  úč inky. 
zasaž ení oč í: Dráždivý  úč inek. 

• Senzibilizace: Žádné  senzibilizač ní úč inky nejsou známy. 
• Dalš í toxikologické údaje: 

Zdraví š kodlivé . 
Delš í nebo opakovaný  kontakt s pokožkou může mít vysuš ující úč inek.  
Vý robek se může vstřebávat pokožkou. 
Vyš š í koncentrace mohou způsobit únavu a závrať. 
Přípravek je zařazen konvenč ní metodou na základě vlastností jeho složek. 
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12. Ekologické údaje 
• Vš eobecné pokyny: 

Ohrožení vodních zdrojů: nevypouš tět do spodní vody, vodoteč e č i kanalizace.  
 
13.  Informace o zneš kodň ování 
Kód odpadu: zařazeno dle vyhl. č . 381/2001 Sb. 
• Vý robek: 

08 01 11 "N" Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouš tědla nebo jiné  nebezpeč né  
látky 

20 01 27 "N" Barvy, tiskařské  barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpeč né  látky 
• Obal:  

15 01 10 "N" Obaly obsahující zbytky nebezpeč ný ch látek nebo obaly těmito látkami 
zneč iš těné  

• Doporuč ený  způsob zneš kodnění:  
Odpad nemíchat s komunálním odpadem. Zneš kodňovat ve spalovnách nebezpeč né ho 
odpadu nebo na skládkách nebezpeč né ho odpadu. Při zneš kodnění se řiďte místními 
vyhláš kami. 

 
14.  Informace pro přepravu 
• Přeprava pozemní ADR/RID a GGVS/GGVE (přeshranič ní/tuzemská): 

• ADR/RID-GGVS/Třída E: 3 hořlavé  kapaliny 
• Číslice/písmeno:  5b 
• Číslo UN:   1210 
• Označ ení zbož í:  Tisková barva (obsahuje speciální benzín 100/140) 

• Přeprava lodní IMGG/GGVS-námořní: 
• Třída IMGG/GGVS-námořní: 3.2 
• Strana:    3270-1 
• UN č íslo:    1210 
• Přepravní skupina:  II 
• EMS 49slo:   3-05 
• MFAG:    311 
• Správný  technický  název: Tisková barva (obsahuje benzínové  rozpouš tědlo, lehké  

alifatické ) 
• Přeprava letecká ICAO-TI a TATA-DGR: 

• Třída ICAO/IATA:  3 
• UN/ID č íslo:   1210 
Správný  technický  název: Tisková barva (obsahuje benzínové  rozpouš tědlo, lehké  
alifatické ) 

 
15.  Předpisy 
• Označ ení podle směrnic zák. č . 157/1998 Sb. a EC: 
• Vý straž ný  symbol nebezpeč nosti: 

Xn   zdraví š kodlivý  
F     vysoce hořlavý  

• Nebezpeč né komponenty, které musí bý t označ eny na etiketě: 
Roztok obsahující benzín, lehký  alifatický  

• R-věty: 
11 Vysoce hořlavý  
65 Zdraví š kodlivý : při požití může vyvolat poš kození plic 
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• S-věty: 

 9 Uchovávejte na dobře větrané m místě 
16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly z vý robku 
24 Zamezte styku s kůží 
29/35 Nevlé vejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí bý t zneš kodněny 

bezpeč ným způsobem 
33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické  elektřiny 
43 V případě požáru použijte CO2 nebo práš kový  hasící přístroj. Nehasit vodou. 
45 V případě nehody, nebo necítí-li se dobře, okamžitě vyhledejte lé kařskou pomoc (je-li 

možno, ukažte toto označ ení) 
 

• Státní (národní) předpisy:   
Klasifikace dle rakouské ho chemické ho zákona BGB1.I 53/1997 je totožná se směrnicemi  
Evropské  Unie a zák. č . 157/1998 Sb. 

 
16. Dalš í údaje: 

Informace uvedené  v tomto Bezpeč nostním listu odpovídají naš im souč asným věcným 
znalostem a vyhovují národní a evropské  legislativě.    
Pracovní podmínky uživatele jsou vš ak mimo dosah naš í působnosti a kontroly.    
Uživatel je odpovědný  za dodržování veš kerý ch zákonný ch předpisů.    
Informace uvedené  v tomto Bezpeč nostním listu popisují bezpeč nostní požadavky naš eho 
vý robku a nepředstavují žádnou záruku o vlastnostech vý robku.  
Informace uvedené  v tomto bezpeč nostním listu jsou převzaty z originální bezpeč nostního 
listu vý robce ze dne 16.3.2001 s přihlé dnutím k terminologii platné  v Č R (zákon č . 157/1998 
Sb. v platné m znění a prováděcím předpisům vyhl. č . 26/1999 Sb., 27/1999 Sb., nař. vl. 
25/1999 Sb. v platné m znění). 


