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Karta bezpečnostných údajov 
 [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010] 

  
Dátum vydania  Dátum revízie I  
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 
BARLET AKRYLÁT STANDARD  V 4017                    
BARLET AKRYLÁT STANDARD  S PLNIVOM V 4014  
BARLET AKRYLÁT PLUS  V 4013 
BARLET AKRYLÁT PLUS S PLNIVOM V4011 
REMAL FASÁDA 
BARLET ZÁKLADNÝ NÁTER POD OMIETKY 
BARLET ZÁKLADNÝ NÁTER PRE PREKRÝVANIE MIKROTRHLÍN 
               (všetky odtiene a bázy)  
1.2.  Relevantné 

identifikované použitia 
látky / zmesi 

vodou riediteľné farby na fasády 

 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Obchodné meno BAL SLOVAKIA, s.r.o.  
Ulica Černovská 1670/8 
Smerové číslo 010 08 
Mesto Žilina 
Štát Slovenská republika 
Telefónne/faxové číslo +421 41 500 5890 / +421 41 564 3583 
E-Mail bal@bal.sk 
 

Výrobca 
Obchodné meno BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.;                   IČ: 43420371 
Ulica Skrchov 1 
Smerové číslo 679 61 
Mesto Letovice 
Štát Česká republika 
Telefónne/faxové číslo Telefón: +420 516 474 211 (k dispozícií v pracovnej dobe 7- 15 h)                                                                                                            

Fax:    +420 516 474 257 
E-Mail tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz     Http: www.teluria.cz   
1.4. Núdzové telefónne číslo Národné toxikologické informačné centrum:   +421 2 5477 4166 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky/zmesi Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon): 
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná:  

 

2.2. Prvky označovania  
 

Nepriaznivé fyzikálno-chemické 
účinky 

nie je klasifikovaný 

Nepriaznivé účinky na zdravie ľudí nie je klasifikovaný 
U zvlášť citlivých osôb môže rie priamom kontakte s výrobkom 
dôjsť k ľahkému podráždeniu kože a sliznice.  

Nepriaznivé na životné prostredie nie je klasifikovaný 
2.3. Iná nebezpečnosť Nepoužívať na predmety prichádzajúce do styku s pitnou vodou a 
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potravinami. 
 
Informácie ktoré musia byť uvedené na obale: 
Informácie potrebné pre správne a bezpečné použitie prípravku 
Informácie pre značenie podľa vyhlášky č 509/2005 Z. z. o 
obsahu VOC: 
Kategória A / c  
Prah VOC: 40 g / l, 
Max. obsah VOC v stave pripravenom na použitie: 
Barlet akrylát štandard, Barlet akrylát štandard s plnivom, Barlet 
základ pod omietky: 6 g / l 
Remal fasáda: 10 g / l 
Barlet akrylát plus, Barlet akrylát plus s plnivom: 10,5 g / l 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látky: netýka sa 
 

3.2. Zmesi: Zmes neobsahuje látky nebezpečné pre zdravie alebo životné prostredie a látky so 
stanoveným expozičným limitom v koncentráciách 1 % a vyšších ani látky PBT a vPvB v 
koncentráciách 0,1 % a vyšších 
 

Plné znenie výstražných upozornení a R-viet je v bode 16.  
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci V prípade akejkoľvek nevoľnosti alebo príznakov zdravotných 
ťažkostí zabrániť ďalšiemu kontaktu so zmesou. Vyhľadať 
lekársku pomoc a predložiť etiketu s označením zmesi.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri inhalácii 

Odísť zo zamoreného priestoru, zabezpečiť prísun čerstvého 
vzduchu a uvoľniť odev.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri kontakte s kožou 

Odstrániť znečistený odev a zasiahnuté miesto dôkladne umyť 
vodou a mydlom, ošetriť vhodným reparačným krémom.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri kontakte s očami 

Okamžite vymývať vodou 15-20 minút a vyhľadať lekára.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri požití 

Vyvolať zvracanie a vypláchnuť ústa vodou, pri neúspechu vypiť 
cca 0,5 l vody a vyhľadať lekára. Pri kŕčoch, tehotenstvo alebo pri 
zlom zdravotnom stave zvracanie nevyvolávať. Vypiť ca 0,5 l vody 
a vyhľadať lekára.  

4.2.  Akútne príznaky a účinky neuvádza sa 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe 
okamžitej lekárskej starostlivosti a 
osobitného ošetrenia 

Pri zástave dychu alebo srdcovej činnosti okamžite zahájiť umelé 
dýchanie respektíve masáž srdca a privolať lekára.  

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

5.1.  Vhodné hasiace 
prostriedky 

neuvádza sa 

 Nevhodné hasiace 
prostriedky 

priamy prúd vody 

5.2. Osobitné ohrozenia 
vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

neuvádza sa 

5.3. Rady pre hasičov neuvádza sa 
Iné Hasičský zásah prispôsobiť v okolí horiacom látkam.  
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné 
opatrenia, ochranné prostriedky a 

Opustiť kontaminovaný priestor. Pri likvidácii úniku použiť 
ochranný odev, ochranné pomôcky.  
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núdzové postupy 
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 

Zabrániť úniku do pôdy, povrchových a spodných vôd a 
odpadových systémov.  

6.3. Metódy a materiál na 
zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Použiteľný výrobok pozberať späť do obalu, zvyšok nasať do 
savého materiálu (piesok, piliny a pod) a umiestniť do vhodných 
nádob. Ďalej postupovať podľa bodu 13.  

6.4. Odkaz na iné oddiely 8, 13 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na 
bezpečné zaobchádzanie 

Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické nazerania. 
Používajte vhodné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 
nejedzte, nepite, nefajčite.  

7.2. Podmienky na bezpečné 
skladovanie vrátane akejkoľvek 
nekompatibility 

Skladujte mimo dosahu detí. Udržujte obaly neporušenom stave.  

7.3. Špecifické konečné použitia Náterová hmota pre stavebníctvo 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre NPEL: 
- 

8.2.  Kontroly expozície – 
primerané technické 
zabezpečenie 

Používať osobné ochranné pomôcky 

 Kontroly expozície – 
individuálne ochranné 
opatrenia 

Ochrana dýchacích orgánov: nepožaduje sa 
Ochrana očí: Ochranné okuliare alebo tvárový štít podľa povahy 
práce. 
Ochrana rúk: Ochranné rukavice. 
Ochrana tela: ochranný odev  
Tepelná bezpečnosť: nepožaduje sa 

 Kontroly 
environmentálnej 
expozície 

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, 
pozri oddiel 6.2.  

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných 
fyzikálnych a chemických 
vlastnostiach 

 Jednotka Metóda 

Vzhľad hustá suspenzia, 

farby podľa odtieňa 
vzorkovnice 

  

Zápach bez zápachu   
Prahová hodnota zápachu údaje nie sú k 

dispozícii 
  

pH 7 - 8   
Teplota topenia/tuhnutia údaje nie sú k 

dispozícii 
  

Počiatočná teplota varu a 
destilačný rozsah 

údaje nie sú k 
dispozícii 

°C  

Teplota vzplanutia údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Rýchlosť odparovania údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Horľavosť (tuhá látka, plyn)  nehorľavý   
Horné/dolné limity horľavosti 
alebo výbušnosti 

údaje nie sú k 
dispozícii 

%  
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Tlak pár údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Hustota pár údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Relatívna hustota 1,4 g/m3  
Rozpustnosť (rozpustnosti)  s vodou miešateľný   
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 

údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Teplota samovznietenia údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Teplota rozkladu údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Viskozita údaje nie sú k 
dispozícii 

mm2/s  

Výbušné vlastnosti údaje nie sú k 
dispozícii 

  

Oxidačné vlastnosti údaje nie sú k 
dispozícii 

  

9.2. Iné informácie Obsah organických rozpúšťadiel (VOC)  
Barlet akrylát štandard, Barlet akrylát štandards plnivom, Barlet 
základ pod omietky: 6 g / l 
Remal fasáda: 10 g / l 
Barlet akrylát plus, Barlet akrylát plus s plnivom: 10,5 g / l 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita Stabilný za normálnej teploty a tlaku.  
10.2. Chemická stabilita Stabilný za normálnej teploty a tlaku.  
10.3. Možnosť nebezpečných 
reakcií 

žiadne 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 

Nesmie zmrznúť.  

10.5. Nekompatibilné materiály žiadne 
10.6. Nebezpečné produkty 
rozkladu 

Nie sú známe.  

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita Údaje nie sú k dispozícii 
Poleptanie kože/podráždenie kože Údaje nie sú k dispozícii 
Vážne poškodenie 
očí/podráždenie očí 

Údaje nie sú k dispozícii 

Respiračná alebo kožná 
senzibilizácia 

Údaje nie sú k dispozícii 

Mutagenita zárodočných buniek Údaje nie sú k dispozícii 
Karcinogenita Údaje nie sú k dispozícii 
Reprodukčná toxicita Údaje nie sú k dispozícii 
Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – jednorazová 
expozícia 

Údaje nie sú k dispozícii 

Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – opakovaná 
expozícia 

Údaje nie sú k dispozícii 

Aspiračná nebezpečnosť Údaje nie sú k dispozícii 
Toxicita po opakovanej dávke Údaje nie sú k dispozícii 
Informácie o pravdepodobných 
spôsoboch expozície 

Údaje nie sú k dispozícii 
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Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, 
chemickými a toxikologickými 
charakteristikami 

Údaje nie sú k dispozícii 

Oneskorené a okamžité účinky, 
chronické účinky z krátkodobej a 
dlhodobej expozície 

Údaje nie sú k dispozícii 

Interakčné účinky Údaje nie sú k dispozícii 
Absencia špecifických údajov Údaje nie sú k dispozícii 
Informácie o zmesiach verzus 
informácie o látkach 

Údaje nie sú k dispozícii 

Iné Údaje nie sú k dispozícii 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita Údaje nie sú k dispozícii 
12.2. Perzistencia a 
degradovateľnosť 

Údaje nie sú k dispozícii 

12.3. Bioakumulačný potenciál Údaje nie sú k dispozícii 
12.4. Mobilita v pôde Údaje nie sú k dispozícii 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a 
vPvB 

Údaje nie sú k dispozícii 

12.6. Iné nepriaznivé účinky Údaje nie sú k dispozícii 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu Odpad a prázdne obaly likvidovať v súlade so zákonom 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch. 
Zmes: Nepoužiteľné zvyšky výrobku možno po vyschnutí vody 
ukladať na skládkach komunálneho odpadu.  
Obal: Obal je možné po vymytí likvidovať ako druhotnú surovinu.  

Skupina, podskupina druh odpadu Názov Kategória 
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
15 01 02  obaly z plastov O 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

 ADR/ RID/ADN IMDG ICAO 

14.1. Číslo OSN Nie Nie Nie 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy 
špecifické pre látku alebo zmes v 
oblasti bezpečnosti, zdravia a 
životného prostredia 

Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité 
nasledovné zákony, nariadenia a vyhlášky: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) 
Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 
16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR 
Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID 
Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG 
Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia 
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zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  s 
chemickým faktorom pri práci v platnom znení  
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o 
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  648/2004 o 
detergentoch 
Nariadenie vlády SR č, 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na aerosólové rozprašovače 

15.2. Hodnotenie chemickej 
bezpečnosti 

nebolo vykonané 

 

ODDIEL 16: Iné informácie 
 

R-vety a H-vyhlásenia komponentov v časti 3:  
- 
 
Zdroje najdôležitejších údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov: 
Uvedené zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností s výrobkom. Užívateľ výrobku je 
povinný dodržiavať všetky predpisy z hľadiska bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdravia a 
ochrany životného prostredia.  
 

 


