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____________________________________________________________________________________
Název výrobku : Voskové mořidlo ( Wachsbeize )
Datum vydání: 20.10.2001
Datum revize: 20.10.2001 revize č.1
____________________________________________________________________________________
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce:
Voskové mořidlo Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren
Roeselare , Belgien
1.1 Obchodní název výrobku: Voskové mořidlo
1.2 Doporučený účel použití látky/ přípravku: povrchová úprava nábytku
1.3 Distribuce
1.3.1 První distributor: ACOLOR s.r.o.
1.3.2 Jméno nebo obchodní jméno: ACOLOR s.r.o.
1.3.3 Místo podnikání nebo sídlo: Semovická 498, 257 51 Bystřice u Benešova
1.3.4 Identifikační číslo: 62955390
1.3.5 Telefon: 317/793437
1.3.6 Fax: 317/793437
1.3.7 Zahraniční výrobce Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren-Roeselare, Belgie
1.4 Nouzové telefonní číslo : 317/793437, +32 70 245 245 Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den) 02/24919293,
02/24915402, 02/24914575
____________________________________________________________________________________
2. Informace o složení látky nebo přípravku
Chemická charakteristika: kapalina
Tento produkt není shledán jako nebezpečný, obsahuje však nebezpečné části.
____________________________________________________________________________ _______
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
primární kontakt:
vdechnutí prachu
potíže projevující se při:vdechnutí: kašel
při kontaktu s pokožkou: Při předpokládaném používání nehrozí žádné
nebezpečí
při zasažení očí: Nadměrný obsah prachu v ovzduší může vést k lehkému
podráždění
při požití: Při předpokládaném používání nehrozí žádné nebezpečí
________________________________________________________________________________

__

4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchnout čistou vodou
4.2. Při požití: Vypláchnout ústa vodou
4.3. Při vdechnutí: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu
4.4. Při zasažení pokožky: Důkladně omyjte vodou a jemným mýdlem
____________________________________________________________________________________
5. Opatření pro hasební zásah :
5.1. Třída hořlavosti : nehořlavý
5.2. Vhodná hasicí média: Všechna běžná hasící média mohou být použita
5.3. Zvláštní upozornění: Při požáru postupujte jako při požáru chemických látek
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6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku :
6.1. Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace nebo vodních zdrojů
6.2. Metody zneškodnění rozlitého materiálu, výparů apod.: Zbytky z pevné podlahy mohou být
jednoduše zameteny a uklizeny
__________________________________________________________________________________
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:
7.1. Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě
7.2. Manipulace: Před jídlem, pitím i kouřením si umyjte ruce a ostatní zasažená místa jemným
mýdlem a vodou
____________________________________________________________________ ________________
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
8.1. Ochrana dýchacích cest: Při normálním používání nehrozí žádné přímé ohrožení
8.2. Ochrana pokožky: Není potřebná
8.3. Ochrana očí: Přestože nehrozí žádné přímé ohrožení, doporučujeme používat běžné
ochranné pomůcky
8.4. Ochrana trávicího traktu: Při práci nejíst, nepít ani nekouřit
pracovní hygiena: Zajistěte lokální nebo celkové odsávání, snažte se udržet koncentraci prachových
částí v ovzduší co nejnižší
____________________________________________________________________ ________________
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku
9.1. Vzhled: vodový roztok
9.2. Forma : kapalina
9.3. Zápach: po amoniaku
9.4. Hustota (kg/m³): 1
______________________________________________________________ ______________________
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
10.1. Nebezpečné produkty rozkladu: Při běžném používání žádné
10.2. Nebezpečné reakce: Při běžném používání žádné
10.3. Nebezpečné vlastnosti: Při běžném používání žádné
__________________ __________________________________________________________________
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
11.1. Informace o jedovatosti: Neexistují žádné informace
_______________ _____________________________________________________________________
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12. Ekologické informace o látce nebo přípravku
Informace o důsledku působení na životní prostředí: neexistují žádné údaje
_______________ _____________________________________________________________________
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku
13.1. Zpracování odpadu: Likvidace musí proběhnout podle předpisů o třídění odpadu
____________________________________________________________________________________
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku
neklasifikováno
_________________________________

__________________________________________

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:
15.1. Symbol:
15.2. R-věty:
15.3. S-věty:
___________________________________________________________________________________
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:
při zpracování dále dbejte zákonů na ochranu ovzduší dle zákona 86/02Sb ve znění zákona 521/02Sb a
vyhlášky 356/02, zákona 258/2000Sb o ochraně zdraví

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a
legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se
otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku
užitných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele
zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy

