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Graymix Attract

BEZPEČNOSTNÝ LIST

BL 1312

1. Identifikácia produktov a spoločnosti
1.1. Identifikácia produktu:

Graymix Attract

1.2. Využitie produktu:

Soklová dekoračná omietka

1.3. Predajca:

Bayra System Kft.

Adresa:

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Telefón:

+36-1 2480085

Fax:

+36-1 2480086

Zodpovednosť za prevádzkovanie:

Bayra System Kft.

A:dresa

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Telefón:

+36-1 2480085

e-mail:

office.sk@graymix.com

1.4. V nutnom prípade:

Toxikologická Informačná služba

Telefón:

+36-1-476-6400, +36-1-476-6464

Zelené číslo:

+36-80-201-199

2. Identifikácia nebezpečenstva
44/2000.(XII.27.) Nariadenie sa nevzťahuje na označovanie.
Nesmie sa dostať do detských rúk.
Obal uchovávajte v hermeticky uzavretej nádobe.
Vyhnite sa kontaktu s očami.
V prípade pohltnutia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a obal výrobku ukázať lekárovi.
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3. Zloženie / Informácie týkajúce sa komponentov
Zloženie: plnivá, voda, pigment, disperzná hmota, prášok vápenca
Obsah nebezpečného materiálu : -

4. Opatrenia a prvá pomoc
Všeobecné rady: V prípade bezvedomia je zakázané podávať hocijaké lieky cez ústa! V prípade
akýchkoľvek pochybností, alebo ak nie sú príznaky zlepšenia, tak je potrebné v každom prípade
volať lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou: Odstráňte znečistený odev a umyte pokožku s mydlom pod tečúcou vodou.
Umývanie kože rozpúšťadlom je prísne zakázané! V prípade iritačných príznakov vyhľadajte
lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 10-15
minút. V prípade sťažnosti dotknutého okamžite vyhľadajte odborného lekára.
Pri požití: Zoberte postihnutého na čerstvý vzduch. Vyvolávať zvracanie je zakázané! Ústa dôkladne
umyte vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, obal výrobku a bezpečnostný list ukážte
ošetrujúcemu lekárovi.
Inhalácia: Zoberte postihnutého na čerstvý vzduch, utiahnuté oblečenie povolíme a postihnutého
položíme do bezpečnej polohy. Ak je potrebné vyhľadajte lekársku pomoc.

5. Opatrenia pri hasení požiaru
MSZ 9790-85 podľa: IV. stupeň horľavosti
Spôsob hasenia požiaru stanovuje požiar v danom prostredí. K haseniu sa používa voda, sprej,
suché chemické látky, CO2, alkoholové peny.
V prípade požiaru dochádza k rozkladu nebezpečných produktov. Výsledné produkty rozkladu sa
nesmú dýchať.
Pri hasení požiaru je povinná ochrana plného tela, z antistatického materiálu vyhotovené oblečenie,
ochranné rukavice, ochranná obuv,zabezpečenie ochrany očí a tváre, taktiež je povinná respiračná
ochrana pred rozkladom nebezpečných produktov.
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6. Opatrenia v prípade nehody
Osobná ochrana: V pracovnom prostredí sa môžu zdržiavať len ľudia, ktorí sa podieľajú na
záchrane. Ochranné odevy, rukavice, ochranná obuv, ochranné okuliare, ako aj ochrana dýchacieho
ústrojenstva pri vytváraní pary a rozkladu nebezpečných produktov sú povinné.
V prípade vyliatia: Uniknutý materiál nie je horľavý, je potrebné ho zakryť savým materiálom (napr.:
zeminou, pieskom, alebo iným spojivým materiálom), potom je potrebné ho umiestniť do uzavretej
nádoby a výsledné nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
sa má prepraviť na to oprávnenou firmou.
Zneškodňovanie: podľa platných predpisov nebezpečný odpad – horľavina. V prípade vniknutia do
vôd, verejných kanalizácií musia prevádzkovatelia oznámiť príslušným orgánom.
Ochrana životného prostredia: Produkty do vôd, pôdy a verejnej kanalizácie je púšťať zakázané.

7. Manipulácia a skladovanie
Produkty v originálnom balení je potrebné skladovať v dobre vetranom prostredí, na chladnom a
suchom mieste, v teplote medzi 5°C - 25°C, osobitne od potravín, nápojov a krmív.

8. Ochrana expozície/ Osobná ochrana
Technické opatrenia: Nanesenie soklovej omietky sa vykonáva pod prijateľnými teplotami s
účinným vetraním. V suchom prostredí je potrebné zabezpečiť vetranie.
Osobná ochrana: Rendeltetésszerű felhasználás esetén légzésvédelem nem szükséges. Védőruhát,
védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni. V prípade použitia nie sú respirátory nevyhnutné.
Ochranné odevy, rukavice, okuliare by mali byť použité.
Ostatné: Pri práci by ste mali byť opatrný, dbajte nato, aby sa zabránilo rozliatiu produktu na
podlahu, oblečenie, kožu, vniknutiu do očí a vdychnutiu pary.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
Konzistencia:

Hustá kvapalina

Farba:

Biela a farebná

Zápach:

mierny

Hustota:

( 23°C) 1,45-1,7 g/cm3

Bod vzplanutia:

>150 °C
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10. Stabilita a reakcie
7.bodu zodpovedajúce skladovanie okrem stability.
Nebezpečné rozkladanie: V prípade ohňa, pohltnutie je zakázané, pozri 5. bod.

11. Toxikológické informácie
U niektorých jednotlivcov môže dráždiť oči a pokožku.

12. Ekologické informácie
Trieda kvality vody a jej ohrozenia: WGK 1, voda je menej nebezpečný materiál.
Produkt je zakázané vylievať do vôd, tečúcich potokov a na pôdu.

13. Pokyny k likvidácii
Nakladanie ako s domácim odpadom, vylievať do kanalizácie, vodných tokov, pôdy je zakázané.
Použité farby, farby po záručnej dobe alebo poškodené obaly je potrebné likvidovať ako ostatný
odpad podľa platnej legislatívy.
16/2001 (VII.18.) a 10/2002 (III. 26.) KÖM na základe objednávky EWC-kódy:
080115*- na farbu
150110*- na obal

14. Informácie o doprave
Doprava materiálu nie je nebezpečná.

15. Informácie o právnych predpisoch
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Nebezpečenstvo: Nepodlieha označovaniu.
Obsah nebezpečného materiálu:
VOC obsah: EU limit na tento produkt (A/a): 50 g/l(2007)/ 30 g/l(2010). Tento produkt obsahuje
najviac 30 g/l VOC.
Bezpečnosť práce:
• 1993. rok XCIII: Zákon o BOZP a jeho nariadenie a s tým súvisiace zmeny predpisov.
Nebezpečné látky:
• 2000. rok XXV. Zákon o bezpečnosti s chemikáliami
• 44/2000 (II. 27) EüM nariadenie o nebezpečných látkach a nebezpečných prípravkoch z
jednotlivých postupov a činností, alebo pravidlá jednotlivých činností a zmeny zo zákona č.:
33/2004 (IV.26.) ESZC
• 1907/2006/EK nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní (REACH)
• 3/2006 (I.26.) EüM nariadenie z Európskej únie klasifikované ako nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad:
• 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) nariadenie vlády
• 16/2001 (VII. 18) nariadenie
Prchavé organické rozpúšťadlá:
• 25/2006 (II.3.) nariadenie o určitých farbách, lakoch a opravách lakov pre leštenie a reguláciu
organických rozpúšťadiel.
Az 1907/2000/EK nariadenie článok 31. bodu 3. uvedené balenia výrobkov musia byť označené
nápisom „Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie zákazníka.”

16. Ostatné

Budapest, 19.01.2013
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