
BEZPEČNOSTNÍ LIST 

V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle nařízení (EU) č. 453/2010 

Revize: 27.12.2016 | Datum vydání: 19.09.2014 

 

1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY / SPOLEČNOSTI 

1.1. Název výrobku: UGC - Ultimate Glass Coating 

1.2. Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a nepoužívaná použití 

Relevantní určená použití: Hydrofobní ošetření skleněných povrchů, zejména čelních skel vozidel 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Výrobce: 

Max Protect LTD, Unit 5, Kings Park Ind Est, Kings Langley, Herts, GB-WD4 8ST, Spojené království 

Telefonní číslo: +44 1923 519 682 

E-mailová adresa kompetentní osoby pro bezpečnostní list: janis@max-protect.co.uk 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +44 1923 519 682 

 

2. ODDÍL: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

2.1. Klasifikace podle směrnice 67/548 / EHS nebo 1999/45 / ES 

Směs je nebezpečná ve smyslu směrnice 1999/45 / ES. 

F; R11 Vysoce hořlavý 

Xi; R36 Dráždí oči 

R67 Výpary mohou způsobit ospalost a závratě 

2.2. Prvky označení Prvky označení podle směrnice 67/548 / EHS nebo 1999/45 / ES 

 F Vysoce hořlavý 



 Xi Dráždí 

R-věty (R): 

11 Vysoce hořlavý 

36 Dráždí oči 

67 Páry mohou způsobit ospalost a závratě 

Bezpečnostní pokyny (S): 

16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 

23 Nevdechujte páry. 

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodný dýchací přístroj. 

51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

 

3. ODDÍL: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2. Směsi 

Nebezpečné složky: 

 

 

Dodatečné informace: 

Plné znění H-vět a R-vět: viz SEKCE 16. 

 

4. ODDÍL: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 

4.1. Popis opatření první pomoci 



obecné poznámky 

Ve všech případech pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V 

případě bezvědomí nedávejte nic do úst a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Po vdechnutí: 

Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Položte oběť do klidu a udržujte ji v teple. V případě 

nepravidelného dýchání nebo zastavení dýchání zahajte umělé dýchání. 

Po kontaktu s pokožkou: 

Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím 

vody a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla. 

Po kontaktu s očima: 

Opláchněte opatrně vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a je to snadné. 

Pokračujte v opláchnutí. 

Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Po požití: 

Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba vědomá). Okamžitě vyhledejte lékaře. Držte 

oběť v klidu. Nevyvolávejte zvracení. 

 

5. ODDÍL: POŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

5.1. Hasicí prostředky 

Vhodná hasiva: pěna odolná proti alkoholu, oxid uhličitý, prášek, rozprašovací mlha, (voda) 

Nevhodná hasiva: Silný proud vody 

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečné produkty spalování: 

Při požáru dochází k hustému černému kouři. Při vdechnutí nebezpečných rozkladných produktů 

může dojít k vážnému poškození zdraví. 

5.3. Pokyny pro hasiče 

Zajistěte pohodlně umístěný ochranný dýchací přístroj. Zabraňte vniknutí vody do ohně, pozemní 

nebo vodní cesty. Zachyťte odtok jako nebezpečný. Ochlaďte uzavřené nádoby, které jsou v blízkosti 

zdroje ohně. 

 

6. ODDÍL: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 



6.1. Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Otevírat postižené místo. Nevdechujte páry. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Pokud produkt kontaminuje jezera, řeky 

nebo splašky, informujte příslušné orgány v souladu s místními předpisy. 

6.3. Metody a materiál pro omezení a čištění 

Izolujte uniklý materiál za použití nehořlavého absorpčního činidla (např. Zeminy, vermikulitu, 

křemeliny) a sbírejte jej k likvidaci ve vhodných nádobách v souladu s místními předpisy (viz oddíl 13). 

Vyčistěte pomocí 

Čisticí prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Dodržujte ochranné předpisy (viz kapitoly 7 a 8). 

 

7. ODDÍL: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení 

Ochranná opatření: 

Zabraňte tvorbě hořlavých a výbušných koncentrací výparů ve vzduchu a překračování mezních 

hodnot expozice. 

Materiál používejte pouze v místech, kde může být otevřeno otevřené světlo, oheň a jiné hořlavé 

zdroje. Elektrické zařízení musí být chráněno splněním přijatého standardu. Výrobek se může stát 

elektrostaticky nabitý. Poskytnout uzemnění kontejnerů, zařízení, čerpadel a větracích zařízení. 

Antistatické oděvy, včetně bot, jsou doporučeny. Podlahy musí být elektricky vodivé. Chraňte před 

zdroji tepla, jiskrami a otevřenými plameny. Používejte pouze nástroje proti jiskření. Zabraňte 

kontaktu s pokožkou, očima a oděvem. Nevdechujte prach, částice a rozprašovací mlhu pomocí 

tohoto přípravku. Vyvarujte se dýchání škůdce. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Osobní 

ochrana zařízení: viz kapitola 8. Nevypouštějte nádoby tlakem - žádné tlakové nádoby! Vždy 

uchovávejte v kontejnerech, které odpovídají materiálu původního kontejneru. Dodržujte právní 

předpisy týkající se ochrany a bezpečnosti. 

Opatření k prevenci požáru a výbuchu: 

Páry jsou těžší než vzduch a rozšiřují se na podlahu. Páry vytvářejí výbušné směsi se vzduchem. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností 

Technická opatření a podmínky skladování: 

Uchovávejte mimo dosah silně kyselých a zásaditých materiálů a oxidačních činidel. 



Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 

Skladování v souladu s nařízením o bezpečnosti a zdraví při práci (BetrSiVO). Uchovávejte nádobu 

těsně uzavřenou. Nedělejte s prázdnou nádobou s tlakem - žádná tlaková nádoba! Kouření je 

zakázáno. Přístup pouze pro oprávněné osoby. 

Pečlivě uzavřené nádoby skladujte ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. 

Další informace o podmínkách skladování: 

Postupujte podle pokynů na štítku. Skladujte v dobře větrané a suché místnosti při teplotách mezi 15 

° C a 30 ° C. 

Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Odstraňte 

všechny zdroje zapálení. Kouření je 

Zakázáno. Přístup pouze pro oprávněné osoby. Pečlivě uzavřené nádoby skladujte ve svislé poloze, 

aby nedošlo k úniku. 

7.3. Specifické konečné použití: 

Doporučení: 

Dodržujte technické listy. Dodržujte pokyny pro použití. 

 

8. ODDÍL: KONTROLY EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA 

8.1. Kontrolní parametry 

 

 

Uvedené hodnoty jsou převzaty z německé TRGS 900 nebo německé tabulky VCI pro mezní hodnoty 

expozice. 

TWA (ES): Limitní hodnota expozice na pracovišti 

STEL (EC): Krátkodobá mezní hodnota expozice při práci 

8.2. Kontroly expozice 

Vhodné technické kontroly: 

Zajistěte dobré větrání. Toho lze dosáhnout místním nebo prostorovým odsáváním. Pokud by to 

nemělo být dostatečné k udržení 



Koncentrace aerosolu a par rozpouštědla pod mezní hodnotou expozice, musí být použita vhodná 

ochrana dýchacích cest. 

Osobní ochranné pomůcky: 

Ochrana očí a obličeje: Při postříkání používejte ochranné brýle. 

Ochrana rukou: Při dlouhodobé nebo opakované manipulaci se musí používat následující rukavice: 

Tloušťka rukavic 

Materiál:> 0,4 mm; Doba průniku (maximální doba opotřebení):> 480 min. 

Dodržujte pokyny a podrobnosti pro použití, skladování, údržbu a údržbu 

 Výměna poskytnutá výrobcem ochranné rukavice. Doba průniku materiálu rukavic závisí na intenzitě 

a délce trvání expozice kůže. Barevné krémy mohou pomoci při ochraně exponovaných oblastí 

pokožky. V žádném případě by se neměly používat po kontaktu. 

Ochrana dýchacích cest: Je-li koncentrace rozpouštědel nad mezní hodnotou expozice na pracovišti, 

musí se použít schválená a vhodná ochrana dýchacích cest. Používejte pouze zařízení na ochranu 

dýchacích orgánů se symbolem CE včetně čtyřmístného zkušebního čísla. 

Další ochrana kůže: Používejte antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo tepelně odolných 

syntetických vláken. 

Opatření k ochraně před expozicí: 

Po kontaktu důkladně očistěte pokožku vodou a mýdlem nebo použijte vhodný čisticí prostředek. 

Ovládání expozice životního prostředí: 

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Viz oddíl 7. Nevyžadují se žádná další 

opatření. 

 

9. ODDÍL: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled: tekutý 

Barva: čistá 

Zápach: alkoholický 

PH při 20 ° C: 2,50 

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 78 ° C 

Bod vzplanutí: 12 ° C (metoda DIN 51755 část 1) 

Horní / dolní hranice hořlavosti nebo výbušnosti: 



Dolní mez výbušnosti: 0,8 Vol-% 

Horní mez výbušnosti: 12,0 Vol-% 

Tlak par při 20 ° C: 46,51 mbar 

Relativní hustota při 20 ° C: 0,80 g / cm3 

Rozpustnost: nerozpustný 

Viskozita při 20 ° C: 2,78 mPa.s 

Teplota samovznícení: 425 ° C 

Zkouška separace rozpouštědla (%): <3% 

 

10. ODDÍL: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. Chemická stabilita 

Stabilní při použití doporučených předpisů pro skladování a manipulaci. Další informace o správném 

uložení: 

Viz oddíl 7. 

10.2. Možnost nebezpečných reakcí 

Uchovávejte mimo dosah silných kyselin, silných zásad a silných oxidačních činidel, aby nedošlo k 

exotermickým reakcím. 

10.3. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Při vystavení vysokým teplotám se mohou vytvářet nebezpečné vedlejší produkty rozkladu. 

10.4. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné vedlejší produkty rozkladu mohou vznikat při vystavení vysokým teplotám, např .: oxid 

uhličitý, uhlík 

Oxid uhelnatý, kouř, oxidy dusíku. 

 

11. ODDÍL: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita: Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

Koroze / podráždění kůže: Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 



Vážné poškození / podráždění očí: Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

Nebezpečnost při vdechnutí: Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

Další pozorování: 

Vdechnutí složek rozpouštědla nad hodnotu MWC může vést k poškození zdraví, např. Podráždění 

sliznice 

Membránové a respirační orgány, stejně jako poškození jater, ledvin a centrálního nervového 

systému. Indikace 

Protože jsou to: bolesti hlavy, závratě, únava, amyosténie, závratě, ve vážných případech: bezvědomí. 

Rozpouštědla mohou způsobit některé z výše uvedených účinků resorpcí kůže. Opakovaný nebo 

dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přírodního tuku z pokožky, což vede k 

nealergické kontaktní dermatitidě a / nebo absorpci 

kůže. Stříkání může způsobit podráždění a reverzibilní poškození. 

Shrnutí hodnocení vlastností CMR: 

Složky v tomto přípravku nesplňují kritéria pro klasifikaci jako CMR kategorie 1 nebo 2. 

Přípravek byl hodnocen podle konvenční metody podle směrnice o nebezpečných přípravcích 

1999/45 / ES a klasifikovány podle toxikologických nebezpečí. Podrobné informace naleznete v 

částech 2 a 15. 

 

12. ODDÍL: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné informace. 

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. 

12.1. Toxicita 

Toxikologické údaje nejsou k dispozici. 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Údaje o perzistenci a rozložitelnosti nejsou k dispozici. 

12.3. Bioakumulační potenciál 

Údaje o bioakumulačním potenciálu nejsou k dispozici. 

12.4. Mobilita v půdě 

Údaje o mobilitě v půdě nejsou k dispozici. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 



Složky v tomto přípravku nesplňují kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB. 

12.6. Další nepříznivé účinky 

Přípravek byl hodnocen podle konvenční metody podle směrnice o nebezpečných přípravcích 

1999/45 / ES a není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 

 

13. ODDÍL: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1. Metody zpracování odpadů: 

Likvidace produktu / obalu: 

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Tento materiál a jeho obal musí být 

zneškodněny bezpečným způsobem. 

Nakládání s odpady podle směrnic ES 75/442 / EHS a 91/689 / EHS v odpovídajících znění, které se 

vztahují na odpad 

A nebezpečný odpad. 

Kódy odpadů / označení odpadu podle LW: 

080111 odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Informace týkající se zpracování odpadu: 

Vyčištěné nádoby mohou být recyklovány. Nesprávně vyprázdněné nádoby jsou speciální odpad. 

 

14. ODDÍL: INFORMACE O PŘEPRAVĚ 

14.1. UN číslo: 1219 

14.2. Správný název OSN pro zásilku: 

 

Pozemní přeprava (ADR / RID): roztok isopropanolu 

Námořní přeprava (IMDG): Roztok ISOPROPANOL 

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR): roztok isopropanolu 

14.3. Třída nebezpečnosti pro přepravu: 3 

14.4. Obalová skupina: II 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: 



Pozemní přeprava (ADR / RID) n.a. 

Látka znečišťující moře: n.a. 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 

Přeprava vždy v uzavřených, svislých a bezpečných nádobách. Ujistěte se, že osoby přepravující 

výrobek vědí, co mají dělat v případě nehody nebo úniku. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: viz oddíly 6 - 8 

Pozemní přeprava (ADR / RID) 

Tunelový omezovací kód D / E 

Námořní přeprava (IMDG) 

EmS č .: F-E, S-D 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

Neplatí 

 

15. ODDÍL: INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající 

se látky nebo směsi 

Předpisy EU 

Informace podle směrnice 1999/13 / ES o omezení emisí těkavých organických sloučenin (směrnice 

VOC). 

Hodnota VOC (v g / l): ISO 11890-2: 771 344 

Hodnota VOC (vg / l): ASTM D 2369: 771,344 

Informace o pracovních omezeních: 

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mateřství (92/85 / EHS) pro těhotné nebo 

kojící matky. 

Dodržujte omezení pro zaměstnávání mladistvých podle směrnice o ochraně mladistvých (94/33 / 

EC). 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: 

Posouzení chemické bezpečnosti látek v tomto přípravku nebyla provedena. 

 



16. ODDÍL: DALŠÍ INFORMACE 

Klasifikace a postup použitý pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 

[CLP]: 

Podvod. Liq. 2 / H225 Hořlavé kapaliny: Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

STOT SE 3 / H336 Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): Může způsobit 

ospalost nebo závratě. 

Oční přehrada. 2 / H319 Vážné poškození očí / podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Relevantní R-věty a / nebo H-prohlášení (číslo a úplný text): 

F; R11 Vysoce hořlavý. 

Xi; R36 Dráždivý Dráždí oči. 

R67 Výpary mohou způsobit ospalost nebo závratě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmítnutí odpovědnosti 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na našich současných znalostech o výrobku 

a jsou dány v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí a zkušeností. Nemělo by být chápáno 

jako technická specifikace nebo jako záruka specifických vlastností, přesnosti, spolehlivosti nebo 

úplnosti. V žádném případě nebudeme odpovědni za škody nebo důsledky jakékoliv povahy, ať již 

výslovné nebo předpokládané, vyplývající z použití těchto informací. Je odpovědností příjemce a 

uživatele produktu dodržovat všechny platné a použitelné zákony, předpisy a směrnice. Měly by 

také stanovit, zda je výrobek vhodný pro určité použití nebo použití, a provádět úplné posouzení 

rizik jejich specifických procesů a systémů práce. Veškeré informace obsažené v tomto 

dokumentu se týkají produktu v jeho stavu prodeje v lahvičce a týkají se pouze konkrétního 

určeného materiálu a nemusí platit pro tento materiál používaný v kombinaci s jakýmikoli jinými 

materiály nebo v jakémkoli procesu. Tyto informace jsou podle nejlepšího vědomí a přesvědčení 

společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. 

Max Protect LTD, Unit 5, Kings Park Ind Est, Kings Langley 

Herts, GB-WD4 8HR, United Kingdom 


