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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
1.1 Obchodní název p�ípravku: INSULATING VARNISH VA 160 E1 
1.2 Obchodní kód: IVA160E1 * 
1.3 Použití: Izola�ní lak  
1.4 Identifikace dovozce: 
 
 

ELCHEMCo spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: 
Pražská ul.16,   
102 21 PRAHA 10 
Identifika�ní �íslo: 48036111 

Telefon: 281 017 459 
Fax:        281 017 469 
E-mail: 
elchemco@elchemco.cz, 
www.elchemco.cz 

1.5 Adresa výrobce: ELANTAS Deatech Srl - Zona Industriale Campolungo, 35 - 
63100 Ascoli Piceno - ITALY 
Tel. +39 0736 3081 - Fax +39 0736 402746   

1.6 Servis: 
ELANTAS Deatech Srl - tel. +39 0736 3081 - fax +39 0736 
402746 

1.7 Nouzové telefonní �íslo: Adresa: Klinika nemocí z povolání 
Toxikologické informa�ní st�edisko 
(TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2, PS� 12808 

non-stop  
224 919 293 
224 915 402 
 

2. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
2.1 U produktu v dodaném stavu je hlavním nebezpe�ím: 
Tento produkt je kapalina, která snadno vzplane,  je-li vystavena zdroj�m zapálení p�i teplot� nad  
21°C. 
Tento produkt je zdraví škodlivý : p�i požití m�že vyvolat poškození plic. 
Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že. 
2.2 Další nebezpe�í: 
- 
3. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
3.1 Chemická charakteristika:  Sm�s rozpušt�del 
3.2 Nebezpe�né látky 
 Jméno �íslo CAS �íslo EC [ hm.%] Klasifikace 
Benzínová frakce (ropná), 64742-48-9 265-150-3 50-60 Xn R10-65-66 
hydrogenovaná t�žká      
(Mén� než 0,1 hm.% benzenu)      
2-butanonoxim 96-29-7 202-496-6 0,1-0,25 Xn Karc.kat. 3    
    Xi R21-40-41- 
     43 
Xylen 1330-20-7 215-535-7 675  Xn R10-20/21- 
   mg/kg Xi 38 
Ethylbenzen 100-41-4 202-849-4 205 F R11-20 
   mg/kg Xn  
4. Pokyny pro první pomoc 
Styk s k�ží : Ihned odstra�te pot�ísn�ný od�v. 
 �ásti t�la, které jsou pot�ísn�ny (p�ípadn� je podez�ení, že by mohly být  
 pot�ísn�ny) produktem, musí být ihned omyty velkým množstvím tekoucí vody 
 nejlépe s mýdlem. 
Vniknutí do o�í: Nepoužívejte žádné o�ní výplachy nebo masti bez porady s léka�em. 
 Okamžit� vyplachujte vodou alespo� 10 minut. 
P�i požití : Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. 
 IHNED VYHLEDEJTE LÉKA�SKOU POMOC 
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 M�žete podat suspenzi aktivního uhlí ve vod� nebo tekutý parafín.  
Nadýchání se : Vyv�trejte prostor.  
 Postižený musí být ihned vyveden ze zasaženého prostoru a být v klidu v dob�e 
 v�trané místnosti.  
 Pokud se postižený necítí dob�e, VYHLEDEJTE LÉKA�SKOU POMOC. 
5. Opat�ení pro hasební zásah 
5.1 Vhodná hasiva: 
Hasicí p�ny (fluoroproteinová nebo alkoholu odolná), prášek a oxid uhli�itý. 
5.2 Nevhodná hasiva: 
Vodní proud m�že rozší�it ohe�. 
5.3 Zvláštní nebezpe�í: 
B�hem ho�ení m�že p�ípravek uvol�ovat oxidy uhlíku, dusíku a �erný hustý kou�.  
Zabra�te vdechování kou�e. 
Produkt je ho�lavý.  
Chla�te nádoby vystavené ohni vodou, aby se zabránilo jejich roztržení.  
5.4 Zvláštní hasební postupy:  
Použijte b�žnou osobní ochranu pro p�ípad požáru.  
M�l by být použit dýchací p�ístroj nebo jiná vhodná ochrana dýchacích orgán�. 
Ochlazujte nádoby vystavené ohni vodou.  
5.5 Produkty ho�ení: 
Toxické a ho�lavé plyny.  
6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob:  

Použijte masku, rukavice a ochranný od�v. 
Ostatní osoby musí opustit zasažený prostor.  
Zabra�te kontaktu s k�ží a o�ima.  
Nevdechujte páry.  
Zajist�te dostate�né v�trání úm�rné rozsahu úniku.  
6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu   životního prost�edí: 
Zamezte kontaminaci p�dy, povrchových nebo spodních vod.  
Zamezte úniku zeminou nebo pískem.  
Hlídejte nebo vypn�te všechny možné zdroje zapálení.  
Neku�te.  
Pokud produkt unikl do vodních tok� nebo kanalizace nebo kontaminoval zem nebo vegetaci 
uv�domte odpov�dné orgány. 
6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní:  
Rychle zachy	te produkt. 
P�itom noste masku a ochranný od�v. 
Pokud je produkt v kapalné form� zabra�te jeho vniknutí do kanalizace.  
Zachy	te produkt pro opakované použití, pokud je to možné, nebo pro jeho zneškodn�ní v souladu s 
platnými p�edpisy.  
Produkt m�že být absorbován vhodným inertním materiálem tam, kde je to vhodné.  
Po odstran�ní produktu spláchn�te plochu a materiály vodou. 
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1 Pokyny pro zacházení: 
Zabra�te kontaktu a vdechování par. Viz. také paragraf 8 níže. 
Prove�te opat�ení proti statické elekt�in� - uzemn�te veškerá za�ízení.  
Noste antistatický ochranný od�v.  
Nejezte, neku�te nebo nepijte p�i práci.  
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7.2 Pokyny pro skladování: 
Chra�te p�ed nekontrolovanými plameny, jiskrami a zdroji tepla.  
Chra�te p�ed p�ímým slune�ním sv�tlem. 
Skladovací prostor musí být chladný a p�im��en� v�traný.  
7.3 Nevhodný obalový materiál: 
Není známo. 
7.4 Nevhodné materiály: 
Žádné zvláštní.  
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1 Regulace expozice:  
Užívejte produkt v souladu se správnou výrobní a hygienickou praxí.  
Umyjte si ruce p�ed p�estávkou a na konci práce. 
Pot�ísn�ný od�v okamžit� svlékn�te.  
Zabra�te styku s k�ží a o�ima.  
P�i práci nejezte, nepijte, neku�te, neužívejte léky.  
Zajist�te dostate�né v�trání místností kde je produkt skladován nebo kde se s ním pracuje. 
8.2 Regulace expozice pro nebezpe�né komponenty. 
 Název látky �íslo CAS Limit expozice 
  mg/m3  
  PEL NPK-P  
Benzíny 86290-81-5 400 1000  
(technická sm�s uhlovodík�)     
Xylen 1330-20-7 200 400  
Ethylbenzen 100-41-4 200 500  
8.3 Osobní ochranné pom�cky: 
Ochrana dýchacích orgán�:  

Za normálních okolností není nutná.  
Ochrana rukou:  

Používejte ochranné rukavice.  
Materiál rukavic nap�. PVC, viton, nitrilový kau�uk.  
Ochrana o�í:  
Za normálních okolností není nutná. 
Ochrana k�že:  
Používejte od�v poskytující úplnou ochranu k�že – bavlna, guma, PVC nebo viton. 
Pr�myslová hygiena:  

Provád�jte správnou praxi pr�myslové hygieny.  
Po manipulaci se umyjte, zejména p�ed jídlem, pitím nebo kou�ením. 
8.4 Další informace:  
- 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
Vzhled a barva: Jantarová kapalina 
Zápach: Typický 
pH: Neaplikovatelné 
Teplota tání: Neaplikovatelné 
Bod varu/ oblast varu: 145 °C 
Bod vzplanutí: 36 °C 
Teplota vznícení: 200 °C 
Nebezpe�í výbuchu:  
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Meze výbušnosti : horní 7 % 
                              dolní 0,6 % 
Oxida�ní vlastnosti: Ne 
Tlak par: Nestanoveno�

M�rná hmotnost: 0,89 g/ml  (25°C) 
Rozpustnost ve vod�: Nerozpustný 
Rozpustnost v tucích: Nestanoveno 
D�licí koeficient (n-oktanol/voda) Nestanoveno 
Dynamická viskozita: Nestanoveno 
Hustota par (vzduch=1):  1 
10. Stabilita a reaktivita 
10.1 Stabilita:  
Stabilní za normálních podmínek. 
Chra�te p�ed vysokými teplotami. 
10.2 Reaktivita:  
Podmínky,kterých je nutno se vyvarovat:  
Zdroje zapálení, teplo.  
Produkt m�že vzplanout od otev�eného ohn�.  
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí  p�ijít do styku: 
Oxida�ní �inidla. 
Nebezpe�né rozkladné produkty:  
Žádné (samovolný rozklad nenastává).  
Viz. sekce 5 
11.Toxikologické informace 
Nejsou k dispozici žádná data na vlastní produkt. 
P�i odhadu toxikologických vlastností p�ípravku je t�eba vzít v úvahu koncentraci jednotlivých složek.  
Toxikologické informace, které jsou dostupné, vztahující se k hlavním složkám jsou uvedeny níže: 
Produkt neobsahuje toxikologicky relevantní látky.  
- - - 
12. Ekologické informace 
Používejte takovou výrobní praxi, aby produkt   neunikal do životního prost�edí. 
Látky nebezpe�né pro životní prost�edí : 
- 
Environmentální osud a distribuce 
Nestanoveno 
Ekotoxické ú�inky 
Nestanoveno 
Bioakumulace 
Nestanoveno 
13. Informace o zneškod�ování 
13.1 Zneškod�ování produktu:  
Pokud je to možné uniklý produkt znovu získejte.  
Odevzdejte k likvidaci do autorizovaného závodu nebo ke spálení za �ízených podmínek (spalovna  
nebezpe�ných odpad�). 
Vše provád�jte v souladu s platnými p�edpisy. 
Podle Katalogu odpad� nejsou kódy odpad� charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. 
P�vodce odpad� a oprávn�ná osoba odpady  za�azují pod šestimístná katalogová �ísla druh� odpad� 
uvedená v Katalogu odpad�. 
Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu.  
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13.2 Zneškod�ování obal�: 
Zlikvidujte v souladu s místními p�edpisy. 
Odevzdejte prázdný obal ve sb�rném míst� nebezpe�ného odpadu. 
Pouze prázdný obal zbavený zbytk� produktu a vyschlý m�že být odložen do t�íd�ného odpadu. 
14. Informace pro p�epravu 
14.1 Silni�ní a železni�ní doprava (ADR/RID) 
�íslo UN: 1263 
Správné jméno zásilky: PAINT  
T�ída: 3 
HI �íslo: 30 
Skupina balení: III 
Štítky: 3 
Zvláštní p�edpis: 640E 
15. Informace o právních p�edpisech 
15.1 Klasifikace a ozna�ování dodávky podle zák. �. 356/2003 Sb. 
Symboly nebezpe�nosti: Xn  Zdraví škodlivý 
R-v�ty: R10 Ho�lavý 
 R65 Zdraví škodlivý : p�i požití m�že vyvolat poškození plic. 
 R66 Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že. 
S-v�ty: S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
 S36/37  Používejte vhodný ochranný od�v a  ochranné rukavice. 
 S43 V p�ípad� požáru použijte hasicí p�ny (fluoroproteinová nebo 
 alkoholu odolná), prášek a oxid uhli�itý. 
 S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny jako nebezpe�ný 
 odpad. 
 S62 P�i požití nevyvolávejte zvracení : okamžit� vyhledejte léka�skou  
 pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení. 
Obsah: Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná t�žká 
 Obsahuje 2-butanonoxim. M�že vyvolat alergickou reakci. 
  
Výrobek spl�uje Na�ízení 2002/95/EC (RoHS). 
Výrobek neobsahuje podle receptury polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). 
Složky výrobku jsou p�edregistrovány podle Na�ízení (EC) �. 1907/2006 (REACH). 
Výrobek neobsahuje podle receptury látky ze seznamu v �l. 57/ P�íloha XIV Na�ízení �. 1907/2006,  
z 9.10. 2008 (SVHC). 
16. Další informace 
Hlavní bibliografické zdroje: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition 
ADR 2009  
Informace zde obsažené jsou založené na sou�asném stavu poznání výše uvedeného.  
Vztahují se pouze k uvedenému produktu a nezakládají žádné záruky ur�itých vlastností. 
Je povinností uživatele ov��it si že informace jsou vhodné a dostate�né pro zamýšlený ú�el.  
 
R- v�ty neuvedené v textu : 
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R11Vysoce ho�lavý. 
R20 Zdraví škodlivý p�i vdechování. 
R20/21Zdraví škodlivý p�i vdechování a p�i styku s k�ží. 
R21 Zdraví škodlivý p�i styku s k�ží.  
R38 Dráždí k�ži. 
R40 Podez�ení na karcinogenní ú�inky.  
R41 Nebezpe�í vážného poškození o�í. 
R43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží.  
 
Zdroje informací : 
http://echa.europa.eu/ 
www.portal.gov.cz 
Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích. 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech.  
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech. 
Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006 p�íloha II. 
Vyhláška �. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických p�ípravcích.  
Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci a další.  
Vyhláška �. 64/1987 Sb. o Evropské dohod� o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí 
(ADR) . 
 
Hlavní zm�ny provedeny v bodech:  2., 3., 5., 8., 14., 15., 16. 
 
 


