
strana 1/5

Bezpečnostní List
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydáí: 31.03.2009 Revize: 17.12.2008

DR

1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Udaje k produktu Tisková barva pro sítotisk

· Obchodní označení: RUB REMOVABLE RR - RR00A
· Číslo artiklu: RR486
· Identifikace výrobce/dovozce:

Fujifilm Sericol UK Limited
Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 2LE.
Tel. +44 (0)1843 866668

· Informace při nebezpečí: +420 311 671 535
· Identifikace prvního distributora

FUJIFILM SERICOL CZ, s.r.o                                    ICO : 25 72 00 58
Nádražní 334, CZ 267 11 Vráž u Berouna
Tel.: 311  671 535  Fax: 311  671 538

2 Identifikace rizik

· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při
používání látky/přípravku
R 10 Hořlavý.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky

ve vodním prostředí.
· Klasifikační systém:

Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné
literatury a firemními údaji.

· Další údaje:
Vystavení vlivu výparu složek rozpouštedla nad stanovený limit pracovní
expozice, který je uveden v cásti 8, muže ve svém dusledku vyvolat nepríznivé
zdravotní následky, jako je napríklad podráždení sliznice a dýchacího ústrojí,
nepríznivé úcinky na ledviny, játra a centrální nervovou soustavu. Mezi
symptomy a príznaky patrí bolest hlavy, závrate, únava, svalová slabost,
ospalost a ve výjimecných prípadech i ztráta vedomí.
Organická rozpouštedla se nesmejí používat pro cištení rukou, protože by tak
mohla proniknout kuží a mohlo by dojít  k podráždení pokožky nebo k zánetu kuže
(dermatitide).

3 Složení nebo informace o složkách

· Chemická charakteristika
· Popis: Směs obsahuje níže uvedené látky bez nebezpečných příměsí.
· Obsažené nebezpečné látky:

CAS: 8052-41-3
EINECS: 232-489-3

stoddardovo rozpouštědlo; Nízkovroucí benzín -
nespecifikovaný

Xn; R 10-65

25-50%

CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3

hliník práškový nestabilizovaný
F; R 15-17

10-25%

CAS: 64742-95-6
EINECS: 265-199-0

*solventní nafta (ropná), lehká aromatická;
Benzínová frakce - nespecifikovaná

Xn, Xi, N; R 10-37-51/53-65-66-67

10-25%

CAS: 64742-88-7
EINECS: 265-191-7

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.
Xn; R 10-65-66

1-5%

· R-věta:    10-52/53
· S-věta:    36/37
· Dodatečná upozornění:
Úplné znění R-vět je uvedené v kapitole 16.
* See Nota P, Annex I

4 poskytnutí první pomoci

· Obecná upozornění:
nikdy nenech člověka v bezvědomí zvracet či pít tekutiny

(pokračování na straně 2)
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Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
· Při nadýchání:

Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo.
Při potížích zavést lékařské ošetření.

· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
· Při zasažení očí:
Okamžitý výplach otevřených oči velkým množstvím tekoucí vody po dobu několika
minut (10-15). Konzultovat s lékařem.

· Při požití:
Zapít větším množstvím vody, nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

5 Opatření pro zdolávání požáru
· Doporučené hasící prostředky:
CO2, hasící přístroj práškový, vodní mlha. Větší oheň hasit vodní mlhou nebo
alkoholuodolnou hasící pěnou.

· Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasící prostředky: Plný proud vody
· Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých
plynů:
CO
Za určitých podmínek hoření není vyloučena přítomnost jiných jedovatých látek.

· Zvláštní ochranná výstroj: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
· Další údaje:

Ohrožené nádrže chladit z bezpečné vzdálenosti vodní sprchou.
Kontaminovanou vodu použitou k hašení sbírat odděleně, nesmí vniknout do
kanalizace.

6 Opatření při nenadálém uvolnění:
· Opatrnostní opatření vztahující se na osoby:
Nepřibližovat se s ohněm.
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

· Opatření ekologická:
Vniknutí do kanalizace,výkopů nebo sklepů zabránit.
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Nesmí proniknout do kanalizace,vrchních vod,spodních vod.

· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Setřít savým materiálem, (písek, štěrkový písek, absorbenty kyselin,
univerzální absorbenty, piliny).
Kontaminovaný materiál předat k odborné likvidaci dle kap.13.

7 Zacházení a skladování

· Zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení:
V dobře uzavřených svazcích v suchu a chladu uskladnit.
Před horkem a slunečními paprsky chránit.
Starat se o větrání také u země.

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.

· Skladování: Skladovat v souladu s platnými předpisy.
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladování v rozmezí 5 - 30°C.
· Upozornění k hromadnému skladování:

Neskladovat společně s alkaliemi(louhy).
Neskladovat společně s oxidujícími a kyselými látkami.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření:

Zajistete dostatecnou ventilaci. V prípadech, kdy to je z praktických duvodu
možné, by se dostatecné odvetrávání melo zajistit použitím lokálního odsávání a
dostatecným hlavním odsáváním. Pokud uvedená opatrení nestací k udržení
koncentrace cástic nebo výparu rozpouštedel pod limitem pracovní expozice, je
zapotrebí formou docasného opatrení  použít vhodnou ochranu dýchacích cest, jak

(pokračování na straně 3)
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je specifikováno níže.

· Kontrolní parametry:
· Další upozornění:

Vždy je nezbytné dodržovat pokyny a informace výrobce osobních ochranných
pomucek týkající se užívání, uskladnení, údržby a výmeny.

· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Ochranný oděv odděleně přechovávát.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Ochrana dýchacího ústrojí:
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při
intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na
okolním vzduchu.
CEN: A1 filter.

· Ochrana rukou:
Neexistuje žádný materiál nebo kombinace materiálu používaných na rukavice,
které by zajistily neomezenou odolnost proti urcité chemické  látce ci
kombinaci chemických látek.
Volba mezi jednorázovými  rukavicemi nebo rukavicemi pro opakované použití
závisí na úrovni expozice (nitrilové/neoprénové rukavice vydrží déle než
latexové/gumové).
Ochranný úcinek nebo úcinnost rukavic mohou být sníženy fyzickým ci chemickým
poškozením nebo nedostatecnou údržbou. Vždy zajistete, aby rukavice byly bez
jakýchkoliv závad a aby byly správne uskladneny a používány.
-----------------------------------------------------------------------
                |   Latex/Rubber          |  Nitrile    | Neoprene
         Type   |Single|Multi| Heavy Duty |Single|Multi |Heavy Duty
                |Use   | Use | (Gauntlets)| Use  | Use  |(Gauntlets)
-----------------------------------------------------------------------
Preparation        X      Y         X        X      Y        X
Print Shop
   Solvent Inks    Y      Y         Y        Y      Y        Y
   UV Inks         X      X         X        Y      Y        Y
Reclaim            X      X         Y        X      X        Y

Y = recommended      X = not recommended
-----------------------------------------------------------------------

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem
ochranných rukavic.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti

· Všeobecné údaje

Forma: tekuté
Barva: podle označení produktu
Zápach: charakteristický

· Změna stavu
Bod tání/rozmezí tání: není určeno
Teplota (rozmezí teplot) varu: 148°C

· Bod vzplanutí: 41°C

· Samovznícení: Produkt není samozápalný.

· Nebezpečí exploze: I když produktu nehrozí nebezpečí exploze,
je přesto možné nebezpečí exploze ve směsi
par se vzduchem.

· Tlak par při 20°C: 3 hPa

· Hustota při 20°C: 1,1 g/cm3

· vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
(pokračování na straně 4)
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· Viskozita:
kinematicky: >30s (ISO 2431 3mm 23°C)(not R65)

>60s (ISO 2431 6mm 23°C)- not ADR
If =<30LT/KG not IMDG 2.3.2.5

· Obsah ředidel:
Organická ředidla: 35,9 %
VOC(EU):  44,39 %

10 Stálost a reaktivita

· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

· Nebezpečné produkty rozkladu:
nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu

11 Udaje k toxikologii

· Akutní toxicita:

· Zařadovací relevantní LD/LC50-hodnoty:
64742-95-6 *solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce -

nespecifikovaná

Orálně LD50 3750 mg/kg (rat)

Pokožkou LD50 2400 mg/kg (rab)

Inhalováním LC50 >10,2 mg/m3 (rat)

12 Ůdaje k ekologii
· Ekotoxické účinky:
· Aquatická toxicita:

64742-95-6 *solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce -
nespecifikovaná

EC/LC50 48 h 6,1 mg/l (Daphnia)

IC50 >1≤10 mg/l (Algae)
1-10 mg/l (Bacteria)

1-10 mg/l (Fish)

LC50/96 h 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

· Všeobecná upozornění:
There are no data on the preparation itself
Produkt obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí.
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci

· Produkt:
· Doporučení:
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do
kanalizace.

· Evropský katalog odpadů
08 03 12 Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.
 CZ
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14 Předpisy pro dopravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: - 

· Námořní přeprava IMDG:

· IMDG-třída: 3 
· SN-číslo: 1210
· Label 3 
· Obalová skupina: III
· EMS-skupina: F-E,S-D
· Látka znečišťující moře: Ne
· Správný technický název: PRINTING INK

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:

· ICAO/IATA-třída: 3 
· SN/ID-číslo: 1210
· Label 3 
· Obalová skupina: III
· Správný technický název: PRINTING INK

15 Informace o předpisech
· Označení podle právních linií EHS:

Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.

· R-věty:
10 Hořlavý.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky

ve vodním prostředí.

· S-věty:
36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

* 16 Ostatní údaje:
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku
vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

"A" při levé nakládací hraně označuje doplněk z předcházejicí verze.

· Relevantní věty R
10 Hořlavý.
15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.
17 Samovznětlivý na vzduchu.
37 Dráždí dý chací orgány.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve

vodním prostředí.
65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

· Doporučené omezení použití
Produkt se nesmí používat pro žádné jiné úcely, než pro úcely uvedené v cásti
1."

· Obor, vydávající bezpečnostní list: F+E
· Poradce: Elaine Campling BSc.(Hons) - Product Safety Advisor
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