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Karta bezpečnostních údajů ze dne 22. 2. 2008, verze 1  

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU  

   Obchodní název:  Barvivo  

 Obchodní označení:   007935090640 007950025320 

  

Společnost:  

Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o.   

Plac pod Lipami 5 11 40-476 Katowice   

Tel. + 48 32 603 61 43 checkstar@magnetimarelli.com  

Nouzová telefonní linka společnosti a/nebo autorizovaného poradenského centra:  

Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o.   

Plac pod Lipami 5 11 40-476 Katowice   

Tel. + 48 32 603 61 43 checkstar@magnetimarelli.com  

Kompetentní osoba odpovědná za kartu bezpečnostních údajů:  

Szymon Latos checkstar@magnetimarelli.com  

  

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  

Při běžném používání produktu nevznikají žádná zvláštní nebezpečí.  

  

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH  

Nebezpečné složky ve smyslu směrnice 67/548/EHS a příslušné klasifikace:  

7 až 10% kerosin – nespecifikovaný  

Č. podle směrnice 67/548/EHS: 649-424-00-3, číslo CAS: 64742-94-5, číslo ES: 265-198-5 Xn, 

R65  

  

4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI  

Kontakt s pokožkou:  

Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.  

Kontakt s očima:  

Ihned umyjte vodou. Mytí po dobu nejméně 10 minut.  

Požití:  

Vyvolejte zvracení. IHNED NAVŠTIVTE LÉKAŘE A ABSOLVUJTE VYŠETŘENÍ. Při návštěvě předložte tuto kartu 

bezpečnostních údajů.  

Může se podat suspenze aktivního uhlí a vody nebo parafínový olej.  

Vdechnutí:  

Vyvětrejte prostory. Postiženou osobu okamžitě vyveďte z kontaminovaných prostor a nechte odpočívat v dobře větraném 

prostoru. Pokud se postižená osoba necítí dobře, VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.  

  

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  

Doporučené hasicí prostředky:  

Voda, CO2, pěna, chemické prášky, podle látek přítomných v ohni.  

Hasicí prostředky, které se nesmí používat:  

Žádný konkrétní.  

Nebezpečí vznikající při hoření:  

Nevdechujte výpary.  

Ochranné pomůcky:  

Používejte ochranu dýchacích cest.  

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ  

Opatření k zajištění bezpečnosti osob:  

Noste rukavice a ochranný oděv.  

Opatření na ochranu životního prostředí:  

Zabraňte dalšímu úniku pomocí zeminy nebo písku.  

Informujte příslušné orgány o případném úniku produktu do vodního toku, kanalizačního systému nebo při kontaminaci 

půdy nebo vegetace.  

Metody čištění:  

Pokud je produkt v kapalném skupenství, zabraňte vniknutí do kanalizace.  

Produkt podle možností sesbírejte za účelem dalšího použití nebo likvidace. V závislosti na situaci se produkt může 

absorbovat do inertního materiálu.  

Po sesbírání produktu opláchněte vodou zasažené místo a použité pomůcky.  
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7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ  

Bezpečnostní opatření pro manipulaci:  

Předcházejte kontaktu s výpary a vdechnutí výparů. Přečtěte si oddíl 8 dále v textu. Při 

práci nejezte a nepijte. Neslučitelné materiály:  

Žádný konkrétní.  

Podmínky skladování:  

Pokyny pro skladovací prostory:  

Dostatečně větrané prostory.  

8. KONTROLY EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA  

Preventivní bezpečnostní opatření:  

  

   

Zabezpečte dostatečné větrání prostorů skladování a/nebo manipulace s produktem.  

Ochrana dýchacích cest:  

Není nutná při běžném používání.  

Ochrana rukou:  

Není nutná při běžném používání.  

Ochrana očí:  

Není nutná při běžném používání.  

Ochrana pokožky:  

Při běžném používání nemusí být přijímána žádná mimořádná preventivní opatření. 

Mezní hodnoty vystavení (ACGIH):  

Žádné.  

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

 Vzhled a zabarvení:  žlutý  

 pH:  –  

 Teplota tavení:  –  

 Bod varu:  –  

 Teplota vzplanutí:  > 55 °C  

 Hořlavost v pevném/plynném skupenství:  –  

 Výbušnost:  –  

 Oxidační vlastnosti:  –  

 Tlak par:  –  

 Relativní hustota:  –  

 Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný  

 Rozdělovací koeficient (n-oktanol/H2O):  –  

 Hustota par:  –  

  

10. STABILITA A REAKTIVITA  

Podmínky, kterým je třeba se vyhýbat:  

Stabilní v normálních podmínkách.  

Látky, kterým je třeba se vyhýbat:  

Žádná konkrétní.  

Nebezpečné produkty rozkladu:  

Žádné.  

  

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

Koncentraci každé látky je nutné vzít do úvahy při posuzování toxikologických účinků vyplývajících z přípravku.  

Níže jsou uváděny toxikologické informace týkající se hlavních látek obsažených v přípravku.  

Produkt neobsahuje toxikologicky relevantní látky.  

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

Používejte správné pracovní postupy, aby se produkt neuvolnil do životního prostředí.  

13. OPATŘENÍ PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ  

Sesbírejte, pokud je to možné. Řiďte se přitom platnými místními a vnitrostátními předpisy.  

Postupujte podle těchto normotvorných předpisů, pokud se vás týkají: 91/156/EHS, 91/689/EHS, 94/62/ES ve znění pozdějších 

změn a doplnění.  

  

14. INFORMACE O DOPRAVĚ  
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 Třída ADR:  Není nebezpečný.  

15. REGULAČNÍ INFORMACE  

Směrnice Rady 67/548/EHS (klasifikace, balení a označování nebezpečných látek) ve znění pozdějších změn a doplnění, 

směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady (klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků) ve znění 

pozdějších změn a doplnění, směrnice Rady 98/24/ES (ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky souvisejícími 

s chemickými faktory při práci), směrnice Komise 2000/39/ES (mezní hodnoty expozice na pracovišti), nařízení (ES)  

č. 1907/2006 (REACH).  

Zvláštní ustanovení:  

Karta bezpečnostních údajů je poskytovaná odborným uživatelům na požádání.  

Postupujte podle těchto normotvorných předpisů, pokud se vás týkají:  

Směrnice 2003/105/ES („činnosti spojené s rizikem vážných nehod“).  

16. DALŠÍ INFORMACE  

Znění R-vět uváděných v oddílu 3:  

R65 Škodlivý, po požití může způsobit poškození plic.  

  

Hlavní bibliografické zdroje:  

  

ECDIN – databáze vlastností a vlivu chemických látek na životní prostředí, Společné výzkumné centrum, Komise 

Evropských společenství  

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, osmé vydání, Van Nostrand Reinold ACGIH, 

Threshold Limit Values, vydání z roku 2004  

Informace uváděné v tomto dokumentu vycházejí z našich poznatků k výše uváděnému datu. Týkají se výhradně uváděného 

produktu a nepředstavují žádnou záruku konkrétní vlastnosti.  

Je povinností uživatele, aby zabezpečil, že tyto informace jsou relevantní a kompletní ve smyslu konkrétního plánovaného použití. 

Tato karta bezpečnostních údajů ruší a nahrazuje všechny předcházející verze.  

  


