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1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku:

Identifikace látky: Zink-Rell vyspravovací barva s vysokým
Druh - číslo obsahem zinku, metalicky-stříbřitá,
3196090600 lesklá, ve spreji a v plechovce
Identifikace společnosti: Nouzová telefonní čísla:

Toxikologické

inf.středisko
PRARMOL Farben und Lacke GmbH 224919293. 224915402
Günzburger Strasse 65 fl e p ř e t r ž i t Č
D-89423 Gundelfingen popř. 602-426698
Telefon 0049/9073/9584-0 Fax 0049/9073/958440
Jiří Klein-Obchodní služby, Rokycanská 87, 312 16 Plzeň
ičo: 45386226, Telefon 602426698 Fax 377260316

2. Identifikace nebezpečnosti

Xn zdraví škodlivý
F vysoce hořlavý

extrémně hořlavý u sprejů
R-věty:
11 vysoce hořlavý
20-21 zdraví škodlivý při vdechování a styku S kůží
52/53 škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S-věty:

36/37 používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
38 v případě nedostatečného větrání používejte vhodné

vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 používejte pouze v dobře větraných prostorách
61 zabraňte uvolněni do životního prostředí
23 nevdechujte páry

Zvláštní označení:
99 obsahuje 2-Butanonoxim: může vyvolat alergické reakce

3. Informace o složení látky nebo přípravku:

Chemická charakteristika: Epoxiesterová kombinace aktivně
pigmentovaná zinkem a hliníkem

Obsažené nebezpečné látky:
CAS č. ES(Einecs) Označení Obsah v % Značka R-údaj

100-41-4 202-849-4 Ethylbenzen 2,5 - 10 Xn,F 11-20
109-60-4 203-132-9 Propylbenzen 2,9 Xn 10-37-51/53
108-67-8 203-604-4 Mesitylen c 2,5 Xi 10-37-51/53
96-29-7 202-496-6 2-Butanonoxim c 2,5 Xn 21-40-41-43

1330-20-7 215-535-7 Xylen 10 - 25 Xn 10-20/21-38
7429-90-5 231-072-3 Rliník.prášek 2,5 - 10 F 10-15

95-63-6 202-436-9 Trimethylbenzen 2,5 - 10 Xn 10-20-36/37/38
64742-45-6 265-185-4 Nafta(zemni olej) 2,5-10 Xn 65
64742-76-3 265-199-0 Rozpoušt. nafta 2,5-10 Xn 65

4. Pokyny pro první pomoc:

Všeobecně:

Vyskytnou-li se symptomy nebo při nejistotě vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.
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Při nadýchání:
Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, postiženého udržet v
klidu a teple. Při nepravidelném dýcháni nebo zástavě dechu
zavést umělé dýcháni. Při bezvědomí uložit do stabilizované
polohy a vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Ihned vysvléci znečistěné a potřísněné oblečení. Potřísněnou
pokožku ihned opláchnout vodou a mýdlem nebo k tornu určeným
čistícím prostředkem.

Při Zasaženi Očí:

Při otevřených víčkách vyplachovat větším množstvím öisté
tekoucí vody po dobu nejméně 10 min., vyhledat lékaře.

Při požití:
Při požiti okamžitě vyhledat lékaře. Postiženého udržet
v klidu. Nevyvolávat zvracení

5. Opatření pro hasební zásah

Vhodné prostředky:
pěna (bez alkoholu ‚ dioxid uhelnatý, práškový prostředek,
vodní mlha.

Z bezpečnostních důvodů nevhodné prostředky:
Vodní paprsek

Zvláštní ohroženi při práci s látkou, její hořlavé produkty
nebo vznikající plyny:
Při hořeni vzniká hustý, černý kouř. Vdechnuti nebezpečných
rozkladných látek může zapřičinit vážné ohrožení zdraví.

Zvláštní ochranné vybavení:
Je nutný dýchací přístroj. Uzavřené nádoby v blízkosti ohniska
požáru je nutné chladit vodou.

6. Opatření v případě náhlého úniku:

Opatření ve vztahu k osobám:
Vzdálit zdroje vzníceni, prostor dobře větrat. Nevdechovat
páry, dodržovat opatřeni uvedená v odst. 7 a 8.

Opatření ve vztahu k životnímu prostředí:
Nenechat látku proniknout do kanalizace. Při znečištění řeky,
jezera nebo vodních toků podle místního zákona neprodleně
oznámit příslušným orgánům.

Postup při čištění nebo zneškodňování
Materiál ohraničit nehořlavým savým prostředkem (např. písek,
zem, křemičitý písek, Vermiculite) a podle místních ustanoveni
posbírat do pro tento účel předem určených nádob. Pokud se k
tomu použijí čistící prostředky, je-li to možné nepoužívat
rozpouštědla.


