
                            OBI Color Tónovacia farba 

Karta bezpečnostných údajov 

Katalógové číslo: Meffert_OBIColorDátum tlače: 08.04.2016 Strana 1 zo 6

Meffert AG

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

OBI Color T·novacia farba
1.1. Identifikátor produktu 

T·novacia farba
výrobný kód: M-DF-01 

Ďalšie názvy produktu 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
Použitie látky/zmesi 

Disperzné farby 
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meffert AG Firma: 
Farbwerke 
Sandweg 15Ulica: 
DE-55543 Bad KreuznachMiesto: 

DE-55509 Bad Kreuznach
1964 Poštovy priečinok: 

Telefón: 0 671 / 870-301 Telefax:0 671 / 870-397 
e-mail: SDB@meffert.com

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava (Adresse), 
tel. č. : +421 2 54 774 166  

1.4. Núdzové telefónne číslo: 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
Nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označovania 
Nariadenia (ES) č. 1272/2008 

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí 

Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre človeka a životné prostredie: žiadne/žiadný
2.3. Iná nebezpečnosť 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2. Zmesi 

Disperzné farby, bez rozpúšťadiel (Obsahuje: Voda, Farbivá, pigmenty, Syntetická(é) živica(e) a plnivo(á).)
Chemická charakteristika 
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Nebezpečné obsiahnuté látky 
PodielOznačenie Č. CAS 

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón <0,008 %

220-120-9 613-088-00-6

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400 
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0,008 %

220-239-6 
Acute Tox. 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1; H330 H301 H314 H317 
H400 

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri v odstavci 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Zmes je zaradená ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Dodržujte zásady správnej 
priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. V prípade kontaktu okamžite vyplachujte oči veľkým množstvom vody 
najmenej 15 minút. V prípade kontaktu okamžite oplachujte pokožku veľkým množstvom vody a mydlom.  
V prípade podozrení alebo výskyte symptómov sa poraďte s lekárom. 

Všeobecné inštrukcie 

 V prípade potreby kyslík alebo umelé dýchanie.
Pri vdýchnutí 

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom voda.
Pri kontakte s pokožkou 

Oko (oči) ihneď vymývajte veľkým množstvom vody.
Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára. 

Pri kontakte s očami 

Nevyvolávajte zvracanie.  
Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt).  
Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

Pri požití 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Nie sú známe. 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Liečte symptomaticky. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

V prípade požiaru použite Suchý hasiací prostriedok, pena, odolná proti alkoholu, Kysličník uhličitý (CO2), Vodná 
hmla. 

Vhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari môžu vznikať: Plyny, Nebezpečný.

Neotvorené nádoby sa môžu ochladzovať rozprašovaním vody. 
Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodněné v súlade s miestnými  

Ďalšie inštrukcie 
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predpismi. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Mimoriadne nebezpečenstvo v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

Zabráňte vniknutiu do pôdneho podložia.  
Nenechajte vniknúť produkt do kanalizácie. 
Ak nie je možné zastaviť značný únik materiálu, mali by byť informované miestne úrady. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nechajte nasiaknúť do inertného absorbčného materiálu (napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzálneho 
sorbentu, pilín). 
Znečištený povrch dôkladne očistite. Znečistené predmety a podlahu dôkladne očistite podľa predpisov pre životné 
prostredie.  
Na čistenie, Vhodný materiál: Voda, Povrchovo aktívne činidlá 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Likvidácia odpadu: pozri odstavec 13 
6.4. Odkaz na iné oddiely 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Počas rozprašovania použite vhodný respirátor. 
Používejte len na dobre vetranom mieste. 

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu 

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne technické ochranné opatrenia.
Inštrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu

Použitie: Farba 
Ďalšie inštrukcie 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Neskladujte spolu s: Oxidačné činidlo, silný 
Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania

Zabráňte vyschnutiu produktu.  
Chráňte pred mrazom.  
Uchovávajte mimo dosahu tepla. 
Chráňte pred slnečným žiarením. 

Iné informácie o skladovacie podmienky 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Viď tiež oddiel 1.2 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre 

žiadne/žiadný 
Ďalšie upozornenia 

8.2. Kontroly expozície 

žiadne/žiadný 
Primerané technické zabezpečenie 

Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. 
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Revízne číslo: 1,01 Prepracované dňa: 08.04.2016 SK



OBI Color Vollton-und Abtönfarben - verschiedene Farbtöne 

Karta bezpečnostných údajov 

Katalógové číslo: Meffert_OBIColorDátum tlače: 08.04.2016 Strana 4 zo 6

Meffert AG

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. 
Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky.  
Pred manipuláciou s výrobkom naneste na pokožku ochranný krém. 

Ochranné okuliare 
Ochrana očí/tváre 

Gumené rukavice  
Rukavice z polyvinylalkoholu alebo z nitrilbutylovej gumy  
Latexové rukavice 

Ochrana rúk 

Noste vhodný ochranný odev. 
Ochrana pokožky 

Ni potrebno 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva 

Pri normálnom spôsobe použitia nie je známe, ani sa nepredpokladá ohrozenie životného prostredia. 
Environmentálne kontroly expozície 

pestrý 
viskóznyFyzikálny stav: 

Farba: 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

slabo Zápach: 
Metóda 

Zmena skupenstva 
Rozpustnosť vo vode: miešateľný

9.2. Iné informácie 
Ak potrebujete ďalšie informácie pozrite sa do karty technických údajov produktu.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 
Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa predpisov. 

10.2. Chemická stabilita 
Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
Nie sú známe. 

Nedovoľte vyschnúť. 
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Nie sú známe. 
10.5. Nekompatibilné materiály 

Nie sú známe. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita 

Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 
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Označenie Č. CAS 
Zdroj DruhDávkaProces expozície 

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón

ATE 500 mg/kgústný 
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 

ATE 100 mg/kgústný 
inhalačný výpary ATE 0,05 mg/l

inhalačný aerosol ATE 0,005 mg/l

Dráždenie a leptanie 
Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Senzibilizačny účinok 
Môže pre citlivých ľudí zapríčiňovať senzibilizáciu.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky
Nie sú známe. 

Dlhotrvajúcí kontakt s pokožkou môže viesť k jej podráždeniu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Účinky (Škodlivý): Nie sú známe. 
Ďalšie inštrukcie k skúškam

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 
Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 

Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 
12.4. Mobilita v pôde 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Nie je relevantné 

Nie sú známe. 
12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Zabráňte vniknutiu do pôdneho podložia.  
Nenechajte vniknúť produkt do kanalizácie. 

Všeobecné údaje 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 
Kl'úč odpadu produktu 

080112 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK 
(FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH 
FARIEB; Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov; odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 
01 11 

Nekontaminované a bezozvyšku vyprázdnené balenia môžu byť privezené na opätovné zhodnotenie. 
Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky
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ODDIEL 14: Informácie o doprave 

Ďalšie inštrukcie 
Nie nebezpečné tovary v zmysle ADR/RID, ADNR, IMDG kódu, ICAO/IATA-DGR

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

Regulačné informácie EU 
EU VOC Hraničná hodnota: (Kategória: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)2004/42/ES (VOC): 

Národné predpisy 
1 - slabo ohrozujúci voduTrieda ohrozenia vody (D): 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Posúdenia bezpečnosti látok sa nepreviedli pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie 

Zmeny 
Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 8 

H301 Toxický po požití. 
H302 Škodlivý po požití. 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a 
nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu. 

Ďalšie informácie 

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z posledného platného Listu bezpečnostných údajov 
predchádzajúceho dodávateľa.) 
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