
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle vyhlášky č. 1907/2006/ES

Název výrobku EKOSIGNOL – barva na horizontální signalizaci  
Datum: 15.06.16. Revize 1.1

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

- Název výrobku: EKOSIGNOL – barva na horizontální signalizaci

- Popis výrobku -

- Katalogové číslo: -

- Kód výrobku: -

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

- Určená použití: Barva na horizontální signalizaci.

- Nedoporučená použití: K jiným účelům

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

- Dodavatel:
- Výrobce

SPEKTROS s.r.o.
Chromos-Svjetlost d.o.o., Lužani, Chorvatsko

Adresa: SPEKTROS s.r.o.
Dejvická 28/267
160 00 Praha 6

Tel. (+420) 840 776 777

Fax (+420) 840 776 777

Osoba  zodpovědná  za  vypracování
bezpečnostního listu:  

 Elvija Pernar Ivezić email: epernar-ivezic@chromos-
svjetlost.hr

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 914 575 (Toxikologické informační středisko)
+420 224 915 402 (lékařská služba)

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
128 08 PRAHA 2

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace dle směrnice č. 1272/2008 (CLP)

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
2.1.1. klasifikačních kritérií v nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2      
STOT SE 3     
Repr. 2           
STOT RE 2

H225
H315
H336
H361
H373

2.2. Prvky označení 
EKOSIGNOL – barva na horizontální signalizaci

 

   

   Signální slovo: Nebezpečí
   Obsahuje: Toluen

H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
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H315  Dráždí kůži.
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361  Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210  Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P308+P313  PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501  Obsah/obal odstraňte v souladu s národními předpisy.

EUH208 Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Látky: Směsi: X

Nebezpečné látky výrobku:

CAS/
EINECS/
EU INDEX

REACH NUMBER % Název složky
Klasifikace 
(Nařízení (ES) č. 1272/2008)

108-88-3/
203-625-9/
601-021-00-3

01-2119471310-51 10-20 toluen

Flam. Liq. 2                      H225
Repr. 2                             H361d
Asp. Tox. 1                       H304
STOT RE 2                      H373
Skin Irrit. 2                        H315
STOT SE 3                      H336

67-64-1/
200-662-2/
606-001-00-8

01-2119471330-49 < 10 acetone
Flam. Liq. 2                      H225
Eye Irrit. 2                        H319
STOT SE 3                      H336

96-29-7
202-496-6/
616-014-00-0

01-2119539477-28 < 0,5 2-butanonoxim

Carc. 2                             H351
Acute Tox.4                      H312
Eye Dam. 1                      H318
Skin Sens. 1                     H317

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

 Při vdechnutí: Přiveďte  postiženého  na  čerstvý  vzduch.  Při  obtížném  dýchání
provést  umělé  dýchání.  V  případě  výskytu  příznaků  vyhledejte
lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží: Odstranit znečištěný oděv, umýt důkladně čisticím prostředkem nebo
mýdlem  a  vodou  nejméně  10  min.  Pokud  příznaky  přetrvávají,
vyhledejte lékařskou pomoc.

 Při styku s očima: Umyjte  ruce,  nenechávejte  postiženého  zavřít  oči,  vyplachujte
minimálně 15 min. proudem čisté vody. Pokud příznaky přetrvávají,
vyhledejte očního lékaře.

 

 Při požití: Nevyvolávejte  zvracení.  Vypláchnout  ústa  vodou  a  vyplivnout.  V
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případě požití  dopravte  postiženého do nejbližšího zdravotnického
zařízení a ukažte obal nebo tento bezpečnostní list.

 Poznámka pro osobu / lékaře poskytující první pomoc: 

 Zvláštní prostředky pro poskytnutí první pomoci:   -

4.2. Nejdůležitější  akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechnutí Bolest hlavy, nevolnost, zvracení

Kůže: Suchost, zarudnutí

Oči: Zarudnutí, pálení

Požití Slabost. Nevolnost a zvracení nejsou vyloučeny.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Při transportování zraněných osob do nemocnice vezměte s sebou tento bezpečnostní list nebo
ukažte etiketu/ štítek.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

 Vhodná hasiva: Pěna, vodní mlha, chemický prášek, oxid uhličitý, písek 
nebo zemina.

 Nevhodná hasiva: Přímý vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z 
látky nebo směsi:

Nebezpečné  rozkladné  produkty,  uvolňuje  se  oxid
uhelnatý

5.3. Pokyny pro hasiče: Samostatný  dýchací  přístroj  (na  stlačený  vzduch  s
otevřeným  dýchacím  okruhem  –  HRN  EN  137),
neprodyšný ochranný oděv pro tepelnou ochranu.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

6.1.1. Pro nepohotovostní personál:

Ochranné pomůcky:
Ochranné pracovní oděvy proti chemikáliím, pracovní helmy,
ochranné  rukavice,  bezpečnostní  obuv  s  antistatickou  a
protiskluzovou podrážkou, ochranné brýle nebo hledí, masky
nebo obličejový štít.

Způsoby prevence nehod:

Zabránit  rozlití  přípravku,  vyhnout  se  přímému kontaktu  s
rozlitým  produktem,  odstranit  všechny  zdroje  zapálení,  v
případě potřeby zabraňte rozšíření produktu pomocí bariér z
písku nebo zeminy, v případě větších úniků pokryjte pěnou,
aby nedošlo k tvorbě parních oblaků.

Postupy v případě nehody: Údaj není k dispozici.

6.1.2. Pro pohotovostní personál:
Používat ochranné prostředky (viz kapitola 8) a povinně masku (HRN EN 136) s filtrem "A" (HRN EN
14387), je-li  koncentrace kyslíku ještě neklesla pod 17 %. Autonomní dýchací přístroj (například na
stlačený vzduch s otevřeným dýchacím okruhem – HRN EN 137) použit při vysokých koncentracích, a
je-li koncentrace kyslíku ve vzduchu nižší než 17 %.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:          
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Zabránit  kontaminaci povrchových a spodních vod, úniku do kanalizace nastavením pískových (lze
používat jiné materiály) bran a bariér. Zajistit dostatečné větrání. V případě velkých úniků informovat
příslušné úřady na telefonní číslo 112.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

6.3.1. Pro oplocení, překrývání a 
zanášení: Nespalitelný adsorpční materiály,  jako jsou písek, minerální

adsorbenty  a  podobně.  Vypouštěcí  na  podlaze  nesmí  být
připojen do kanalizace.

6.3.2. Pro čištění: Překrýt  pískem  a  umístit  do  nádob,  které  mohou  být
hermeticky uzavřené.

6.3.3. Další informace:
Odpadní  materiál  a  odstraněnou  znečištěnou  vrstvu  půdy
dát  do  nádob,  které  mohou  být  pevně  uzavřené,  a  do
likvidace  uložit  v  dobře  větraných  prostorách.  Předat  k
likvidaci  právnickým  osobám  oprávněným  pro  sběr
nebezpečného  odpadu,  které  určuje  ministerstvo  pro
ochranu životního prostředí.

6.4. Odkaz na jiné oddíly:

Ochranné pomůcky podle oddílu 8 a likvidace v souladu s oddílem 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení:

7.1.1. Ochranné opatření

Opatření k zabránění vzniku 
požáru: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení 

m
i
m
o

Opatření pro zamezení vzniku 
aerosolů a prachu:

Výrobek používat pouze v dobře větraných prostorech.

Opatření na ochranu životního 
prostředí:

Zabránit únikům zbytků směsi do kanalizace, vodních toků a 
půdy.

Další opatření: -

7.1.2. Doporučení, týkající se hygieny práce.
Při  používání  tohoto výrobku nejezte,  nepijte ani  nekuřte.  nevdechovat  výpary,  zabránit  kontaktu s
očima a kůží.  V běžných provozních podmínkách nosit  bavlněné pracovní  oděvy,  obuv pokrývající
celou nohu, předepsané nitrilové gumové rukavice a hledí nebo brýle.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Technická opatření a 
podmínky skladování:

Údaj není k dispozici.

Materiály pro obaly: Originální obal výrobce.

Požadavky na skladovací 
prostory a obaly:

Produkt má být skladován v pevně uzavřených originálních obalech, 
na chladném a dobře větraném místě.

Tipy pro vybavení 
skladovacích prostorů:

Neskladujte žádné přístroje nebo stroje, které mohou produkovat jiskry.

Další informace o 
podmínkách pro bezpečné 
skladování:

Údaj není k dispozici.
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7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití:

Doporučení: -

Specifická řešení pro 
průmyslový sektor:

Údaj není k dispozici.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry:

Chemická látka CAS
Limitní hodnota

expozice
    ppm             mg/m3

Biologická mezní hodnota

Toluen 108-88-3 50/100                192/384

Krev: na konci pracovní směny 10,85
µmol/l (1,0 mg/l)

Vydechovaný vzduch: během expozice 

0,83 µmol/l (20 ppm)

Acetone 67-64-1 500/-                    1210/-

Krev: na konci pracovní směny 0,34
µmol/l (20,0 mg/l)

Moč:  na  konci  pracovní  směny  38,95

mmol/mol  kreatininu*  (20,0  mg/g

kreatininu*)

- Postupy sledování:  -

8.2. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE:

8.2.1. Vhodné technické kontroly:

Opatření k 
zabránění 
expozice během 
doporučeného 
použití:

Používejte povinné osobní ochranné pracovní prostředky

Strukturální opatření k 
zabránění expozice:

Údaj není k dispozici.

Organizační opatření k 
zabránění expozice:

Práce provádět v dobře větraných prostorách. Udržujte obal uzavřený.

Technická opatření k 
zabránění expozice: Zajistit dostatečné větrání

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: 

 Ochrana očí a obličeje: Při nižších koncentracích v ovzduší nosit ochranné brýle (HRN EN
166), při vyšších koncentracích ochrannou masku na celý obličej.

 Ochrana kůže:

Ochrana rukou:
Při  plném kontaktu rukavice z  nitrilového kaučuku tloušťce 0,40
mm, ve styku s kapkami rukavice z nitrilového kaučuku tloušťce
0,11 mm (HRN EN 374).

Ochrana jiných částí těla:
V běžných provozních podmínkách nosit bavlněné pracovní oděvy
a obuv pokrývající celou nohu (HRN EN 13832). V případě polití
použit zástěru.

 Ochrana dýchacích cest: Pokud je koncentrace vyšší než limitní hodnoty PEL (NPK-P), je nutné
nosit  ochrannou masku na celý obličej (HRN EN 136) s filtrem „A“
(HRN EN 14387), a pokud je koncentrace vyšší než 3.000 ppm, je
nutné  používat  autonomní  dýchací  přístroj  (například  na  stlačený
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vzduch s otevřeným dýchacím okruhem - HRN EN 137).
 Tepelné nebezpečí: Nemá nebezpečí za normálních provozních podmínek.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Opatření týkající se látky/směsi k 
zabránění expozice: Uchovávejte obal s výrobkem těsně uzavřený.

Strukturální opatření k zabránění 
expozice:

Údaj není k dispozici.

Organizační opatření k zabránění 
expozice: Zajistit dostatečné větrání.

Technická opatření k zabránění expozice: Údaj není k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

  - Vzhled: Kapalina

  - Barva: Různé odstíny

  - Prahová hodnota zápachu: Po organických rozpouštědlech

- pH: Nevztahuje se

- Bod tání/bod tuhnutí: Údaj není k dispozici.

- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Údaj není k dispozici.

- Bod vzplanutí: < 23 °C

- Rychlost odpařování: Údaj není k dispozici.

- Hořlavost (pevné látky, plyny) Údaj není k dispozici.

- Dolní mezní hodnota výbušnosti:
- Horní mezní hodnota výbušnosti:

Údaj není k dispozici.

- Tlak páry: Údaj není k dispozici.

- Hustota páry: Údaj není k dispozici.

- Relativní hustota: 1,55 – 1,65

- Rozpustnost: Nerozpustný ve vodě

- Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Údaj není k dispozici.

- Teplota samovznícení: Údaj není k dispozici.

- Teplota rozkladu: Údaj není k dispozici.

- Viskozita: 35-50s,          HRN EN ISO 2431/AC:2005, DIN 6

- Výbušné vlastnosti: Údaj není k dispozici.

- Oxidační vlastnosti: Údaj není k dispozici.

9.2. Další informace:

-

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita V běžných  okolních  teplotách  a  běžných  podmínek
použití výrobek je stabilní.

10.2. Chemická stabilita Za běžných podmínek výrobek je stabilní
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10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Styk  se  silnými  oxidačními  látkami  (npř.  peroxidy,
chromany).

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysoká teplota, jiskry, statická elektřina a plamen

10.5. Neslučitelné materiály: Směs se silnými oxidačními látkami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Žadné, pokud je správně uložen.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích: 

- Akutní toxicita: toluen                                                              

Metoda Organismus
Dávkovat LD50/LC50 ili

ATE směs
Doba expozice Výsledek

Orálně potkan 636 mg/kg

Dermálně králík > 12124mg/kg

Inhalačně potkan 49 mg/l 4h

- Akutní toxicita:  acetone  

Metoda Organismus Dávkovat LD50/LC50 ili
ATE směs

Doba expozice Výsledek

Orálně potkan > 5800 mg/kg

Dermálně králík 20000 mg/kg

Inhalačně potkan 76 mg/l 4h

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:
Specifické účinky Exponovaný orgán Známka

Orálně: -

Dermálně: -

Inhalačně: -

Nebezpečnost při vdechnutí:
Údaj není k dispozici.

- Dráždění / žíravost

     pro kůži: Ano

     pro oči: -

- Senzibilizace

     kůže: Údaj není k dispozici.

     dýchací cesty: Údaj není k dispozici.

- Jiné klasické účinky: (např. bezvědomí, 
zvláštní jedovaté metabolity apod.)

Údaj není k dispozici.

- Možné účinky při akutní či chronické 
expozici

Může způsobit  poškození  orgánů při  prodloužené  nebo
opakované expozici.
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- Zvláštní účinky

     mutagenita: Údaj není k dispozici.

     Karcinogenita: Údaj není k dispozici.

     toxicita pro reprodukci: Údaj není k dispozici.

     mutagenita v zárodečných buňkách: Údaj není k dispozici.

     mutagenita u potomků: Údaj není k dispozici.

     jiné (např. původce endokrinníh vad) Údaj není k dispozici.

- Toxikokinetické vlastnosti Údaj není k dispozici.

- Předpovědi a omezení: Údaj není k dispozici.

- Jiné: Údaj není k dispozici.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita           
Toluen

Akutní toxicita Dávkovat Doba expozice Organismus Metoda Ohodnocení Poznámka

ryba LC50 96 h ryba  5,5 mg/l

krabi EC50 48 h Daphnia 
magna

 3,78 mg/l

Alge/vodni
rostliny

IC50 72 h algae  10 mg/l

Jiné organismy - - -

Acetone

ryba LC50 96 h ryba
5540 mg/l

krabi EC50 48 h Daphnia 
magna 8800 mg/l

Alge/vodni
rostliny

NOEC 8 h algae 530 mg/l

Jiné organismy EC12 30 min Aktivovaný kal 1000 mg/l

12.2. Perzistence a rozložitelnost:

- Biodegradace: Údaj není k dispozici.

- jiné procesy rozkladu: Údaj není k dispozici.

- rozklad v odpadních vodách: Údaj není k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál:

- faktor biokoncentrace (BCF): Údaj není k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě: Metoda:

- známé nebo předpokládané rozdělení segmentů živostního 
prostředí:

Údaj není k dispozici.
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- povrchové napětí: Údaj není k dispozici.

- absorpce/desorpce: Údaj není k dispozici.

- další fyzikální a chemické vlastnosti: Údaj není k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

 Údaje ze zpráv o chemické nebezpečnosti: Údaj není k dispozici.

12.6. Jiné nepříznivé účinky: Údaj není k dispozici.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady: 

13.1.1 Likvidace produktu / balení:

Z obalu je třeba úplně vyprázdnit obsah. Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly předejte osobě
oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady nebo odkládejte na místě určeném obcí k
odkládání nebezpečných odpadů.

13.1.2 Kód druhu odpadu:

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

15 01 04 Kovové obaly

13.1.3 Způsoby nakládání s odpady:
Zbytky přípravku musí být předané autorizovaném kolektoru nebezpečného odpadu.

13.1.4. Možnost úniku látek do kanalizace:
Zabránit únikům zbytků směsi do kanalizace, vodních toků a půdy.

13.1.5. Další doporučení pro odstraňování:
V souladu s platnými předpisy předat oprávněnému kolektoru nebezpečného odpadu.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. UN číslo: 1263

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: BARVY (které  zahrnují  barvu,  lak,  emailový
lak,  lazura,  šelak,  politura,  leštidlo,  tekuté
plnivo  a  primer  tekutého  laku)  nebo
MATERIÁLY  PODOBNÉ  BARVĚ  (včetně
rozpouštědla a ředidla)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

3 
14.4. Obalová skupina: II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: -

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro 
uživatele: 

-
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14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II 
úmluvy MARPOL a předpisu IBC: 

-

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi: 

Tento bezpečnostní list byl připraven v souladu s komplexní chemickou legislativou - REACH
nařízením o chemických látkách
Nařízení EU

Autorizace a/nebo omezení v používání

Autorizace: Údaj není k dispozici.

Omezení: Údaj není k dispozici.

Další EU nařízení: Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), Nařízení REACH

Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC): 410 
g/l

Národní předpisy:
Zákon o chemických látkách a jeho prováděcí předpisy, Nařízení
o okrajových hodnotách expozice nebezpečným látkám při práci
GVI a biologických okrajových hodnotách BGV.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti ANO   NE   x

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1 Výpis změn: Údaj není k dispozici.

16.2. Zkratky: Údaj není k dispozici.

16.3.
Důležité odkazy na literaturu a 
zdroje dat:

Bezpečnostní list surovin

16.4. Třídění a využití postupů klasifikace směsi podle nařízení CLP
Klasifikace podle nařízení CLP Postup klasifikace

Flam. Liq. 2    H225
STOT SE 3     H336
Skin Irrit. 2      H315
Repr. 2            H361
STOT RE 2     H373

Podle fyzikálně chemických vlastností
Metoda výpočtu
Metoda výpočtu
Metoda výpočtu
Metoda výpočtu

16.5. Úplné znění H vět z oddílu 3:

H225
H312
H317
H315
H318
H319
H304
H336
H351
H361

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Zdraví škodlivý při styku s kůží
Může vyvolat alergickou kožní reakci
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může být fatální při požití a vniknutí do dýchacích cest
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo 
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H373
plodu v těle matky.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo 
opakované expozici

16.6. Pokyny pro školení: -
16.7. Další informace: -
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PŘÍLOHA:

NÁVOD PRO EXPOZICI SE ZPRÁVOU O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI 
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