
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 / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1. Název produktu: UNC-R - Ultimate Nano Coating R 

1.2. 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 

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

 

2. ODDÍL: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Hořlavé kapaliny: Kategorie 2 

Vážné poškození očí / podráždění očí: Kategorie 2 

Akutní toxicita: Kategorie 3; Ústní 

2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy nebezpečnosti 

 

Signální slovo: Nebezpečí 

Výstražné pokyny: 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H301 - Toxický při požití. 

H311 - Toxický při styku s kůží. 

H331 - Toxický při vdechování. 



H370 - Způsobuje poškození orgánů. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P210 - Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. - Nekouřit. 

P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Zachovat chladnou hlavu. 

 

3. ODDÍL: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2. Směsi 

Popis směsi: Směs silikonu 

Nebezpečné složky:

 

 

 

Dodatečné informace: 

Výše uvedené obrázky nejsou specifikace produktu 

 

4. ODDÍL: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 

4.1. Popis opatření první pomoci 

Po vdechnutí: 

Vyjměte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Pokud 

máte dýchací potíže 

Příznaky volajte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Po kontaktu s pokožkou: 



Umyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud dojde k podráždění kůže nebo k vyrážce: Vyhledejte 

lékařskou pomoc / pozornost. 

Po kontaktu s očima: 

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

Pokračujte v opláchnutí. 

Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / pozornost. 

Po požití: 

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a dopravte do nejbližšího zdravotnického zařízení pro 

další ošetření. 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky: 

Příznaky a příznaky podráždění oka mohou zahrnovat pocit pálení, zarudnutí, otok a / nebo 

rozmazané vidění.  

Kůže 

Příznaky podráždění a příznaky mohou zahrnovat pocit pálení, zarudnutí nebo otok. Pokud materiál 

vstupuje do plic, znamení a příznaky mohou zahrnovat kašel, udušení, sípání, potíže s dýcháním, 

přetížením hrudníku, dušnost a/nebo horečkou. Dýchání vysokých koncentrací par může způsobit 

depresi centrálního nervového systému (CNS) 

Závratě, závratě, bolesti hlavy, nevolnosti a ztrátě koordinace. Může dojít k dalšímu vdechnutí, 

bezvědomí a smrti. Poškození jater může být indikováno ztrátou chuti k jídlu, žloutenka (nažloutlá 

kůže a oko), únava, krvácení nebo snadná tvorba modřin a někdy bolest a otok v pravém horním rohu 

břicha. 

 

5. ODDÍL: POŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

5.1. Hasicí prostředky 

Vhodné hasicí prostředky: pěna odolná proti alkoholu, vodní mlha nebo mlha. Suchý chemický 

prášek, oxid uhličitý, písek nebo zemina mohou být použity pouze pro malé požáry. 

5.2. Pokyny pro hasiče 

Používejte protipožární / protipožární / zpomalující oblečení. 

6. ODDÍL: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Používejte vhodné ochranné prostředky. Před vstupem větrat uzavřené prostory. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 



Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo na nízkých plochách. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a vyčištění Absorbujte úniku inertním materiálem (suchý 

písek, zemina atd.) A umístěte do nádoby na chemické odpady. Naplňte likvidaci do označených 

uzavíratelných obalů. Preventivní opatření pro sekundární havárii: ZRUŠIT všechny zdroje vznícení 

(zákaz kouření,světlice, jiskry nebo plameny v bezprostřední blízkosti). 

 

7. ODDÍL: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

 

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení 

Musí být k dispozici odsávání / ventilátor. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností 

Technická opatření a skladovací podmínky: Uchovávejte v uzavřeném prostoru. 

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Uchovávejte na dobře větraném místě. Zachovat 

chladnou hlavu. 

Horní mez skladovací teploty: 30 ° C 

 

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 pro udržení koncentrace aerosolu a par rozpouštědel pod mezními 

hodnotami expozice, musí být použitá 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 o použití, skladování, údržbě a výměně, kterou poskytuje ochranná 

rukavice od výrobce. Doba průniku materiálu rukavic podle intenzity a trvání expozice kůže. 

Bariérové 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 hodnoty 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: světle žlutá, tekutá 

Zápach: alkoholický 

PH: nevztahuje se 

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-% 

Relativní hustota: 1,02 g / cm3 

Teplota samovznícení:> 200 ° C 

 

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 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita na oči: Toxický: LD50> 50 - <= 900 mg / kg 

Akutní dermální toxicita: Toxický: LD50> 200 - <= 3000 mg / kg 

Akutní inhalační toxicita: Toxický: LC50> 2,0 - <= 30,0 mg / l 

Vážné poškození / podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Nebezpečnost při vdechnutí: Při vdechnutí výparů nebo mlhy může dojít k podráždění. 

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 prostřednictvím resorpce kůže. Opakovaný nebo 

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

nealergické kontaktní dermatitidě a / nebo k absorpci kůže. Stříkání může způsobit podráždění očí 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 

12.1. Toxicita: prakticky netoxický: LL / EL / IL50> 100 mg / l LL / EL50 vyjádřeno jako jmenovité 

množství produktu požadované 

Připravte vodný testovací extrakt. 

12.2. Persistence a rozložitelnost: Rychle oxiduje fotochemickými reakcemi ve vzduchu. Snadno 

biologicky odbouratelný. 

12.3. Bioakumulační potenciál: Nejsou k dispozici žádné údaje o bioakumulačním potenciálu 

12.4. Mobilita v půdě: rozpouští se ve vodě. Pokud produkt vstoupí do půdy, bude vysoce mobilní a 

může kontaminovat podzemní vodu. 

12.5. Další informace: Látka nesplňuje všechna kritéria pro stanovení perzistence, bioakumulace a 

toxicity 

A proto se nepovažuje za PBT nebo vPvB. 

 

13. ODDÍL: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Další doporučení pro likvidaci: 

Likvidujte obsah / nádobu v souladu s místními / národními předpisy. 

 



14. ODDÍL: INFORMACE O PŘEPRAVĚ 

14.1. UN číslo: 1263 

14.2. Správný název OSN pro zásilku: 

Pozemní přeprava (ADR / RID): Materiál související s nátěrem 

Námořní přeprava (IMDG): Materiál související s nátěrem 

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR): Materiál související s nátěrem 

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 přepravují. 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 

GHS klasifikace a označování 

Podvod. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 

Repr. 1B: H360 Může poškodit plodnost nebo nenarozené dítě 

 

16. ODDÍL: DALŠÍ INFORMACE 



Příručka 

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek, (4. vydání, 2011), OSN 

Doporučení týkající se přepravy nebezpečného zboží 17. úprava. UN 

Klasifikace, označování a balení látek a směsí (nařízení (ES) č. 1272/2008) 

 

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE NOUZOVÝCH ODPOVĚDÍ (US DOT) 

2011 TLV a BEI. (ACGIH) 

Http://monographs.iarc.fr/monoeval/grlist.html 

Údaje dodavatele / informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


