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1. Identifikace přípravku a společnosti
1.1 Obchodní název přípravku ECOLOR BLOCK COAT SCH 58
1.2. Použití: Nátěrová hmota pro stavebnictví
1.3 Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno:
Stavební chemie Slaný, a.s.
Místo podnikání nebo sídlo:
U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný
Identifikační číslo:
463 57 084
Telefon:
312 500 062-5
Telex:
Fax:
312 520 671
sch@stavebni-chemie.cz
Elektronická adresa:
Nouzové telefonní číslo:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224
919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

2. Identifikace nebezpečí
Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS (vyhl.
232/04 Sb.), přesto představuje specifické nebezpečí pro zdraví člověka
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: viz další rizika
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: zamezte úniku přípravku
do kanalizace a povrchových či spodních vod
Další rizika: může způsobit podráždění očí, u citlivých osob i kůže; při expozici parám/aerosolům nad limitní
koncentrace PEL (viz bod 8) škodí zdraví

3. Složení / informace o složkách
Chemická charakteristika (popis): směs aditiv v akrylátové disperzi
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Číslo CAS:
Chemický název:
Obsah v %:
Číslo ES (EINECS):
Registrační číslo:

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
butyldiglykol*

Klasifikace látky:
Výstražný symbol
R věta
Xi
R 36

112-34-5
< 0,5
203-961-6
Benzinová frakce (ropná) hydrogenačně
64742-48-9
<1
Xn
odsířená, těžká**; Nízkovroucí
265-150-3
R 10-65-66
hydrogenovaný benzín (Lakový benzin 140/200) *předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I směrnice 67/548/EHS (ve
znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008;
**obsah benzénu < 0,1 %; předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I
směrnice 67/548/EHS (ve znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č.
1272/2008;
úplné znění R vět viz bod 16;
expoziční limity jednotlivých látek pro pracovní prostředí, pokud jsou k dispozici – viz bod 8.
Klasifikace obsažených látek dle nařízení 1272/2008/ES (povinné doplnění bezpečnostního listu od 1.12.2010)
Klasifikace
Poznámka
Látka
Kódy tříd a kategorií
Kódy standardních vět o
Výstražný symbol. Signální
nebezpečnosti
nebezpečnosti
slovo
Text standardních vět o
nebezpečnosti
2-(2-butoxyethoxy)ethanol;
Eye Irrit. 2
H319
Varování
diethylene glycol monobutyl
H319 Způsobuje vážné
ether
podráždění očí

