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1. IDENTIFIKACE P ŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI *) 

 
1.1.  Identifikace p řípravku : 

Obchodní ozna čení : OSMO OLEJ NA TERASY 

Produktové ozna čení  : 012     
1.2.  Použití p řípravku :   

Nát ěrový prost ředek – speciální olej na d řevo pro transparentní nát ěry do 
vnějších prostor.  

1.3.  Identifikace spole čnosti : 
1.3.1. Výrobce  :   Osmo Holz und Color GmbH&Co. KG 
     Affhüppen Esch 12 
     D – 48231 Warendorf 
  Telefon :  +49(0)2581/922-100 
  Fax :   +49(0)2581/922-200 
  E-mail:  info@osmo.de  

Útvar výrobce poskytující informace :      
  Tel :    +49 (0) 251 /692-188 
  Fax :    +49 (0) 251 /692-462 
  E-mail :  helmut.starp@osmo.de  
1.3.2. První p říjemce  :  Au-Mex s.r.o. 
     Dyjská 845 

Praha 9- Čakovice, 196 00   
  Identifika ční číslo (I Č) :  25349929 
  Telefon :    +420 283 933 452, +420 283 933 472 
  Fax :     +420 283 933 406 
  E-mail :   info@au-mex.cz  
 1.3.3. Odborn ě zp ůsobilá osoba  odpov ědná za vypracování českého BL :  

 Šárka Hanzalová 
  E-mail :   info@au-mex.cz  
  Telefon :   +420 283 933 452 
  Fax :   +420 283 933 406 
  Centrála firmy Au-Mex, Dyjská 845, Praha 9, praco vní dny 8 – 16 hod.  
1.4.  Telefonní číslo pro naléhavé situace :  

Toxikologické informa ční st ředisko  Na bojišti 1, Praha 2, 128 21 
Telefon (24 hod./den) : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 
Fax  :    +420 224 914 570 
E-mail  :  tis.cuni@cesnet.cz  
Léka řská záchranná služba  155 
Integrovaný záchranný systém 112 
Hasi čský záchranný sbor  150  

 

 

2. IDENTIFIKACE RIZIK  *) 

 
2.1. Klasifikace p řípravku :  

Tomuto p řípravku v souladu s ustanoveními na řízení 67/548/EHS, 1999/45/ES  
a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p řípravcích      
a o zm ěně n ěkterých zákon ů, v platném zn ění, za použití údaj ů z odborné 
literatury a firemních údaj ů je p ři řazena v ěta specifické rizikovosti: 
R 66 Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže.   
Přípravek byl klasifikován na základ ě konven ční výpo čtové metody pro 
klasifikaci p řípravk ů. 

 Obsahuje benzínovou frakci(ropnou) hydrogenovanou t ěžkou a butanonoxim. 
 
2.2.  Nejzávažn ější nep říznivé ú činky na zdraví člov ěka a na životní 

prost ředí p ři používání výrobku : 
 Může dráždit k ůži a o či. M ůže vyvolat alergickou reakci. 
 Emise do ovzduší. Kontaminace povrchových a podzem ních vod.  
 
2.3. Další rizika použití výrobku :  

Textil nasycený výrobkem ukládat a skladovat ve vzd uchot ěsně uzav řené kovové 
nádob ě (nebezpe čí samovznícení). 

___________________________________________________ _________________ 
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3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH  *) 

 
3.1. Složení :  

Směs na bázi p řírodních rostlinných olej ů, vosk ů, pigment ů, sikativ, 
aditiv, organického rozpoušt ědla a uvedených látek bez nebezpe čných 
příměsí.  

 
3.2.  Údaje k nebezpe čným látkám, které jsou obsaženy ve výrobku :  

3.2.1. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká ; Nízkovroucí 
hydrogenovaný benzín +) . 

 Číslo ES: 265-150-3  Číslo CAS: 64742-48-9   Index. č.: 649-327-00-6  
 Obsah látky v p řípravku (%) :  30 – 60 
 Klasifikace  : Xn      Rizikové v ěty :  R 65–66 
 Koncentra ční limit : R 65 c ≥ 10 %  
 +)  Celková koncentrace alifatických, aromatických a al icyklických uhlo- 
    vodík ů < 10 %. 
    Obsah zbytkového množství benzenu (ES 200-753-7 ) < 0,001 %.  
3.2.2.  Butanonoxim  

Číslo ES: 202-496-6  Číslo CAS : 96-29-7   Index. č.: 616-014-00-0 
Obsah látky v p řípravku (%) :  ≤ 0,9   
Car.kat.: 3 Klasifikace : Xn, Xi   Rizikové v ěty : R 21-40-41-43 

 3.2.3. Cobaltum-[bis(2-ethyhexanoát)]  
  Číslo ES: 205-250-6  Číslo CAS : 136-52-7   
  Obsah látky v p řípravku (%) :  < 1  
  Klasifikace : Xi, N           Rizikové v ěty : R 38-43-51/53 
 

Úplné zn ění uvedených R-v ět je v položce č. 16 tohoto bezpe čnostního listu. 
 

  
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  
 
4.1. Všeobecné pokyny :  

Zajistit bezpe čnost zachra ňujícího i zachra ňovaného. Projeví-li se zdravotní 
potíže nebo v p řípad ě pochybnosti p ři náhodném požití a zasažení o čí vždy 
vyhledat léka ře a poskytnout mu informace z tohoto bezpe čnostního listu, 
případn ě z etikety originálního obalu. 

 Části od ěvů zne čišt ěné produktem neprodlen ě odložit. 
Při bezv ědomí: Postiženého uložit do stabilizované polohy, z abránit jeho 
podchlazení a p řivolat léka řskou pomoc.  
 

4.2.  Při nadýchání : 
Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit jeho 
podchlazení. P ři nepravidelném dýchání nebo zástav ě dechu zavést um ělé 
dýchání. P ři déletrvajících potížích dopravit k léka ři. 
 

4.3. P ři styku s k ůží :  
 Pot řísn ěné  místo okamžit ě  d ůkladn ě omýt  vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem a  

dobře  opláchnout. P ři  pokra čujícím  podrážd ění  pokožky je nutno  vyhledat 
léka ře. 
Nepoužívat žádná rozpoušt ědla a ředidla! 
 

4.3.  Při zasažení o čí : 
Pokud má postižený nasazeny kontaktní čočky, tyto vyjmout. Rozev řít o ční 
ví čka a o či vyplachovat minimáln ě 10 minut čistou pitnou vodou. Zajistit 
odborné léka řské ošet ření. 
 

4.4. P ři požití :  
Nevyvolávat zvracení!  Pokud postižený spontánn ě zvrací, dbát aby nevdechl 
zvratky. Zajistit mu klid. Vypláchnout ústa. Vyhled at léka řské ošet ření! 

 
4.5.  Upozorn ění pro léka ře :  Možné p říznaky – bolesti hlavy, nevolnost.  
___________________________________________________ ________________________ 
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5. OPAT ŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
 
5.1.  Vhodná hasiva :  

Pěna (odolná akloholu), oxid uhli čitý, rozt říšt ěné vodní paprsky (vodní 
mlha), hasící prášek. 

 
5.2.  Nevhodná hasiva :  

Plný proud vody.  
 
5.3.  Zvláštní nebezpe čí :  

Při požáru vzniká hustý černý dým a toxické zplodiny. 
 
5.4.  Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če :  

Vybavení prost ředky na ochranu dýchání a o čí. Použít dýchací p řístroj. 
 
5.5.  Další údaje : 

Uzavřené ohrožené nádoby ochlazovat rozt říšt ěnými vodními paprsky. Zbytky po 
požáru a kontaminovanou hasící vodu nutno zlikvidov at v souladu s platnými 
právními p ředpisy. 

 

 
 
6. OPAT ŘENÍ V P ŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 
6.1. Opat ření na ochranu osob :  
 Nevdechovat výpary, zamezit styku s pokožkou a o čima. P ři zásahu používat 

vhodné ochranné pom ůcky (od ěv, obuv, rukavice, ochranné brýle nebo obli čejový 
štít). V uzav řených prostorách zajistit dostate čné v ětrání. Zabránit kontaktu 
se zápalnými zdroji – zákaz kou ření. 

 
6.2.  Opat ření na ochranu životního prost ředí :  

Zamezit vniknutí výrobku do p ůdy, kanalizace, povrchových a podzemních vod. 
Při úniku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné územní orgány. 

 
6.3. Doporu čené metody čišt ění a zneškodn ění : 
 Uniklý výrobek obsypat neho řlavým materiálem  (nap ř. pískem, k řemelinou, 

vapexem, savými univerzálními sorbenty apod.). Kont aminovaný materiál uložit 
do nepropustných nádob, v nichž bude dopraven k ods tran ění (viz položka č. 
13). K čišt ění zasaženého prostoru použít teplou vodu a čistící prost ředky, 
případn ě aplikovat Osmo Čisti č št ětc ů. Nepoužívat organická rozpoušt ědla. 

 

 
 
7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ *)  
 
7.1. Opat ření pro bezpe čné zacházení : 
 Pracovníci p řicházející do styku s výrobkem musí dodržovat obecn á pravidla    

o bezpe čnosti a ochran ě zdraví p ři práci. Používat pouze v dob ře v ětratelných 
prostorách se zajišt ěným p řívodem čerstvého vzduchu, kde není otev řené 
sv ětlo, ohe ň a jiné zápalné zdroje. P ři aplikaci dodržovat pokyny uvedené 
v technickém listu výrobku. Zamezit vytvá ření aerosol ů. Po ukon čení prací 
nádobu s produktem t ěsně uzav řít. 

 
 7.1.1. Specifické požadavky :  
  P ři práci s výrobkem není vhodné používat kontaktní čočky. 

 Savé materiály organického p ůvodu (nap ř. bavlna apod.) nasáklé 
výrobkem je nutno umístit do vzduchot ěsných kovových nádob,  dob ře 
uzav řít a bezpe čně uložit. Za ur čitých okolností se mohou samovznítit. 

 7.1.2. Preventivní opat ření na ochranu životního prost ředí  – nejsou uvedena. 
 
7.2. Opat ření pro bezpe čné skladování : 
 7.2.1. Požadavky na skladovací prostory  : 
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 V ětrané a suché prostory chrán ěné p řed pov ětrnostními vlivy. V t ěchto 
prostorách je zákaz kou ření a používání otev řeného ohn ě. Dodržovat 
ustanovení ČSN 650201. 

 7.2.2. Pokyny pro skladování s dalšími materiály  : 
  Skladovat odd ělen ě od silných kyselin, louh ů a oxidant ů.  

7.2.3. Další údaje k podmínkám skladování  : 
 Skladovat v t ěsně uzav řených, pokud možno, p ůvodních obalech. Ukládat 

ve svislé poloze ví čkem (uzáv ěrem) nahoru. 
 Chránit p řed horkem, p římým slune čním zá řením a mrazem. Vhodná 

skladovací teplota +5 až +25 0C.  
___________________________________________________ ________________________________ 
 
8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST ŘEDKY *)  
  
8.1. Limitní hodnoty expozice : 
 Výrobek obsahuje látky, pro které je stanoven p říslušným národním p ředpisem 

přípustný expozi ční limit (PEL) a nejvyšší p řípustná koncentrace (NPK-P) 
chemické látky v pracovním ovzduší. 

 8.1.1. Benzíny  :  
    NPK-P  1000 mg / m 3 
    PEL   400 mg / m 3  
  
 8.1.2. Další upozorn ění  : 
   Nejsou stanovena. 
 
8.2.  Omezování expozice : 
 8.2.1 . Omezování expozice pracovník ů : 
 Je t řeba dodržovat obvyklá bezpe čnostní opat ření p ři zacházení 

s chemickými produkty a pravidla pracovní hygieny. Používat vhodné 
ochranné pom ůcky. P ři práci nejíst, nepít, nekou řit. P řed pracovní 
přestávkou a po práci si umýt ruce teplou vodou a mýd lem, ošet řit 
repara čním krémem. V kapsách pracovního od ěvu se nesmí p řechovávat 
žádný textil nasáklý produktem. 

 8.2.1.1. Ochrana dýchacích cest  : 
Práci a manipulaci s výrobkem provád ět v dob ře v ětraných prostorách. 
Při práci se vyvarovat  vdechnutí vzniklých aerosol ů nebo mlhy. 
Speciální ochrana není t řeba. 

 8.2.1.2. Ochrana rukou  :   
Výběr materiálu rukavic provést podle času pr ůniku produktu, 
permeability a degradace. Tyto hodnoty zjistit u vý robce ochranných 
rukavic a p řezkoušet, zda jsou vhodné pro práci a manipulaci a zda 
zajiš ťují ochranu rukou p řed p ůsobením produktu.  
Pro ochranu p řed post řikem i p ři trvalém kontaktu s produktem jsou 
vhodné rukavice z nitrilkau čuku. 
Nutno dodržovat výrobcem stanovené pokyny k použití , skladování, 
údržb ě a vým ěně ochranných rukavic. P ři poškození nebo prvních 
známkách opot řebení musí být neprodlen ě vym ěněny. 
Pracovní postupy uspo řádat tak, aby rukavice nemusely být stále  
nošeny. 

 8.2.1.3. Ochrana o čí  : 
    Použít ochranné brýle, p řípadn ě obli čejový štít. 
 8.2.1.4. Ochrana k ůže  : 
    Vhodný pracovní od ěv. 
 
 8.2.2. Omezování expozice životního prost ředí  :   

Produkt obsahuje t ěkavé organické látky. D ůkladn ě zavírat obaly po 
skon čení práce. Zamezit vniknutí do p ůdy a vod. 

 

 
9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  *)   
 
9.1. Obecné informace :  
  Skupenství : Kapalina. 
  Barva  : Žlutavá 
  Zápach  : Jemný. 
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9.2.  Informace d ůležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe čnosti a životního 

prost ředí :  
 Hodnota pH :   Neuvádí se. 
 Teplota (rozmezí teplot) tání : Není ur čena. 
 Teplota (rozmezí teplot) varu :  > 180 0C 
 Bod vzplanutí  :    >  60 0C 
 Teplota vznícení :      240 0C 
 Samozápalnost :   Produkt není samozápalný.  

Meze výbušnosti :   Dolní 0,6% Horní 7,0% 
 Výbušné vlastnosti :  U produktu nehrozí nebezpe čí exploze.

  Oxida ční vlastnosti :  Nestanoveny. 
Tenze par:         Nestanovena. 
Hustota :    850 – 920 kg/m 3   (p ři 20 0C) 
Rozpustnost ve vod ě :  V ůbec nemísitelná nebo jen málo. 
Rozpustnost v tucích:  Nezkoušeno. 
Rozdělovací koeficient 
 n-oktanol/voda : log Pow Nestanoven. 
Viskozita (doba pr ůtoku v 3 mm  
kelímku podle ČSN ISO 2431 : > 50 sec    
Oddělovací zkouška na ředidla : Nezkoušeno.  
Hustota par (vzduch=1) :  Nestanovena. 
Rychlost odpa řování  :  Nestanovena. 

 
9.3.  Další informace : 
  
 Obsah organických rozpoušt ědel :  0,57 – 0,58 kg/kg 
 Obsah celkového organického uhlíku : 0,48 – 0,49 k g/kg 
 Obsah sušiny :    42 - 43 % 
 

 
 
10. STÁLOST A REAKTIVITA   
 
10.1. Podmínky, kterých je t řeba se vyvarovat : 
 Zamezte p ůsobení teploty nad 25 0C. P ři dodržení opat ření uvedených v položce 

č. 7 p ři zacházení a skladování je výrobek stabilní.   
 
10.2. Materiály a jevy, kterých je t řeba se vyvarovat : 

Oxidanty, silné kyseliny a louhy. Exotermní reakce s n ěkterými materiály 
organického p ůvodu (nap ř. čistící bavlnou), které byly pot řísn ěny produktem. 
Tyto materiály okamžit ě vyprat v Osmo Čisti či št ětc ů nebo uchovávat ve 
vzduchot ěsně uzav řené kovové nádob ě (nebezpe čí samovznícení). 

 
10.3. Nebezpe čné produkty rozkladu : 

Za normálních podmínek žádné. P ři ho ření oxidy uhlíku, oxidy dusíku a 
nespecifikované nebezpe čné zplodiny. 

 

 
 
11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
11.1. Toxikokinetika, metabolismus, a distribuce : 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 
11.2. Akutní ú činky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost) : 
 Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: 

CAS 64742-48-9  Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká; nízkovroucí 
hydrogenovaný benzín. 
 Oráln ě (krysa)   LD50 :  > 2000 mg/kg (rat) 
 Dermáln ě(krysa)  LD50 : > 2000 mg/kg (rat) 
 Inhalací (krysa) LC50 / 4 hod: > 5 mg/l (rat) 
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 CAS 96-29-7   butanonoxim 

 Oráln ě (krysa)   LD50 :  3700 mg/kg (rat) 
 Dermáln ě (krysa) LD50 : 200-2000 mg/kg (rat) 

  Inhalací(krysa)  LC50 / 4 hod: 20 mg/l (rat)        
 

Dráždivé ú činky : 
 11.2.1. Na k ůži : 

Přípravek m ůže zp ůsobit podrážd ění. P ři delším nebo opakovaném 
styku s pokožkou m ůže dojít ke vzniku dermatitidy (zán ětu pokožky) 
způsobené odmaš ťujícím ú činkem rozpoušt ědla. 

11.2.2. Na o či : 
 Dráždivé ú činky. 
 
      Senzibilizace : 
 Údaje nejsou k dispozici. 
 
11.3. Specifické ú činky na lidské zdraví : 
 Karcinogenita  : Nejsou známy žádné karcinogenní ú činky. 
 Mutagenita  : Nejsou známy žádné mutagenní ú činky produktu. 
 Toxicita pro reprodukci  : Nejsou známy žádné teratogenní ú činky 
       produktu. 
 
11.4. Praktické zkušenosti : 

       Nadechnutí koncentrovaných par i p řípadné orální poz ření vede 
k narkotickým stav ům a k bolestem hlavy, závratím apod.. 

  
 

 
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE *)  
 
12.1. Ekotoxicita : 

Při doporu čeném zacházení nejsou známy škodlivé ú činky na životní prost ředí. 
Toxicita pro vodní prost ředí : 
Přípravek p ředstavuje slabé ohrožení vod (samoza řazení výrobcem). Nevypoušt ět 
do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Nev ylévat do kanalizace.  
 
CAS 64742-48-9  Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká; nízkovroucí 
hydrogenovaný benzín. 
LC50 (ryby/96 hod.) : > 1000 mg/l 
EC50 (dafnie/48 hod.) : > 1000 mg/l 
IC50 ( řasy/72 hod.) : < 1000 mg/l 
Působení na mikroorganismy v čisti čkách : Pro výrobek údaje nejsou 
k dispozici. 

 
12.2.  Mobilita produktu : 
 Pro výrobek nejsou údaje k dispozici. 
 
12.3. Persistence a rozložitelnost : 
 Pro výrobek nejsou údaje k dispozici. 
 
12.4. Bioakumula ční potenciál : 
 Pro výrobek nejsou údaje k dispozici. 
  
12.5. Posouzení PBT : 
 Pro výrobek nejsou údaje k dispozici.   
 
12.6. Jiné nep říznivé ú činky : 
 Ohrožení tvorby ozónu : Pro výrobek nejsou údaje k  dispozici. 

Potenciál fotochemické tvorby ozónu : Pro výrobek n ejsou údaje k dispozici.   
 Výrobek obsahuje t ěkavé složky. 
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  *)  
 
13.1. Zneškod ňování produktu : 

Produkt, i znehodnocený, se nesmí zneškod ňovat spole čně s b ěžnými komunálními  
odpady   z domácností. Postupovat je t řeba v souladu s místn ě platnými 
předpisy. Je zakázáno produkt vylévat do kanalizace. Uniklý výrobek zachycený 
v kontaminovaném sorbentu, p řípadn ě kontaminovaný od ěv (textil), p ředat osob ě 
oprávn ěné k nakládání s nebezpe čnými odpady jako nebezpe čný odpad (kód odpadu 
15 02 02*) - „Absorp ční činidla, filtra ční materiály (v četn ě olejových filtr ů 
jinak blíže neur čených), čistící tkaniny a ochranné od ěvy zne čišt ěné 
nebezpe čnými látkami“. Samotný znehodnocený produkt (kód od padu 08 01 11* – 
„Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt ědla nebo jiné nebezpe čné 
látky“) rovn ěž p ředat k odstran ění jako nebezpe čný odpad.  
Pozor : Tekutým výrobkem napušt ěný textil uchovávejte odd ělen ě ve 
vzduchot ěsně uzav řené kovové nádob ě (nebezpe čí samovznícení). 

 
13.2.  Zneškod ňování obalu : 

Vyprázdn ěný a řádně vy čišt ěný obal p řednostn ě recyklovat, není-li to možné, 
odstranit v autorizovaném za řízení. Obal kontaminovaný produktem je t řeba 
odstra ňovat jako nebezpe čný odpad  (kód odpadu 15 01 10* - „Obaly obsahující 
zbytky nebezpe čných látek nebo obaly t ěmito látkami zne čišt ěné“). 

 
13.3. Právní p ředpisy o odpadech : 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech, v platném 
znění a ve zn ění souvisejících p ředpis ů. 

 

 
 
14. INFORMACE PRO P ŘEPRAVU 
 
14.1. Speciální preventivní opat ření : 
 Je nutné vypracovat pokyny pro p řípad nehody a poskytnout je dopravci. 
  
14.2. P řepravní klasifikace výrobku pro jednotlivé druhy p řeprav : 
 14.2.1. Pozemní p řeprava ADR/RID  (hranice p řekra čující) : 
  ADR/RID-GGVS/E t řída : 3 Ho řlavé kapaliny 
  Kemlerovo číslo :  30 
  Výstražná tabule : Číslo UN 1263 
  Typ obalu :  III 
  Etiketa :  3 
  Ozna čení nákladu : 1263 BARVA 
 14.2.2. Námo řní p řeprava IMDG  : 
  IMDG-t řída :  3 
  Číslo UN :  1263 
  Label :  3 
  Typ obalu :  III 
  EMS-skupina :  F-E, S-E 
  Látka zne čiš ťující mo ře : Ne 
  Technický název :  PAINT 
 14.2.3. Letecká p řeprava ICAO-Ti a IATA-DGR  :  
  ICAO/IATA-t řída : 3 
  Číslo UN :  1263 
  Lebel :  3 
  Typ obalu :  III 
  Technický název :  PAINT 
 

 
 
15. INFORMACE O P ŘEDPISECH *)  

 
15.1. Zpráva o chemické bezpe čnosti : 

Pro látky obsažené v tomto p řípravku nebyla vypracována zpráva o 
chemické bezpe čnosti. 
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15.2. Informace týkající se ochrany zdraví, bezpe čnosti a životního 
 prost ředí, které musí být uvedeny na obalu výrobku : 

Označení výrobku ve smyslu ustanovení zákona č. 356/2003 Sb.,         
o chemických látkách a chemických p řípravcích a o zm ěně n ěkterých 
zákon ů, a souvisejících provád ěcích p ředpis ů (vyhl. č. 232/2004 Sb.) a 
příslušných Na řízení EU : 
R-v ěty  : 
 R 66 Opakovaná expozice m ůže zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže. 
  
S-v ěty  : 
 S 2  Uchovávejte mimo dosah d ětí. 
 S 23  Nevdechujte páry/aerosoly.   
 S 24/25 Zamezte styku s k ůží a o čima. 
 S 26 P ři zasažení o čí okamžit ě d ůkladn ě vypláchn ěte vodou a 

vyhledejte léka řskou pomoc. 
 S 46 P ři požití okamžit ě vyhledejte léka řskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo ozna čení. 
 S 51 Používejte pouze v dob ře v ětraných prostorách. 
 
Identifikace nebezpe čných látek obsažených ve výrobku :  

  Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná t ěžká; nízkovroucí 
  hydrogenovaný benzín (dearomatizovaný – neobsahuj e benzen). 

Obsahuje butanonoxin, cobaltum-[bis(2-ethyhexanoát) ]. M ůže vyvolat 
alergickou reakci. 

 
  Další požadavky na ozna čení  : 

Pozor: Výrobkem napušt ěné textilie po použití okamžit ě vyperte v Osmo   
Čisti či št ětc ů nebo uchovávejte ve vzduchot ěsně uzav řené kovové 
nádob ě (nebezpe čí samovznícení). 

   
  Hustota :     0,85-0,92 g/cm 3 

  Obsah organických rozpoušt ědel :  0,57-0,58 kg/kg 
  Obsah celkového organického uhlíku : 0,48-0,49 kg /kg 
 Obsah sušiny :    42 - 43 % 
  
 Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispo zici bezpe čnostní list. 
 
15.3.  Související p ředpisy (vždy v platném zn ění) :   

 Na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek,  o z řízení Evropské 
agentury pro chemické látky. 
Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správ ních p ředpis ů 
týkajících se klasifikace, balení a ozna čování nebezpe čných látek, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů a Sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o 
sbližování právních a správních p ředpis ů členských stát ů týkajících se 
klasifikace, balení a ozna čování nebezpe čných p řípravk ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických  látkách a chemických  p řípravcích a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů, a jeho relevantní provád ěcí p ředpisy. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, a jeho 
         relevantní provád ěcí p ředpisy. 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, 
         a jeho relevantní provád ěcí p ředpisy.  
Zákon č. 447/2001 Sb., o obalech a o zm ěně n ěkterých zákon ů, a jeho 
  relevantní  provád ěcí p ředpisy. 

 Na řízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p ři  
   práci.  
 Česká státní norma ČSN 65 02 01. Ho řlavé kapaliny. Provozovny a sklady. 
 Evropská dohoda o mezinárodní silni ční p řeprav ě nebezpe čných v ěcí (ADR). 
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16. DALŠÍ INFORMACE *)  
 
16.1. Seznam a plné zn ění R-v ět uvedených v položce č.2 a č.3 : 
 R 21 Zdraví škodlivý p ři styku s k ůží . R 38 Dráždí k ůži.  R 40 Podezření na 

karcinogenní ú činky . R 41 Nebezpe čí vážného poškození o čí . R 43 Může vyvolat 
senzibilizaci p ři styku s k ůží . R 51/53  Toxický pro vodní organismy, m ůže 
vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve vodním prost ředí.  R 65  Zdraví 
škodlivý: p ři požití m ůže vyvolat poškození plic. R 66  Opakovaná expozice 
může zp ůsobit vysušení nebo popraskání k ůže.  

  
16.2. Pokyny pro školení : 
 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, kte rá s výrobkem nakládá, 

musí být proškolena v nezbytném rozsahu z pravidel bezpe čnosti práce, požární 
ochrany a dalších údaj ů uvedených v tomto bezpe čnostním listu. Zam ěstnavatelé 
jsou povinni dodržovat ustanovení čl. 35 Na řízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES)  č. 1907/2006 o umožn ění p řístupu pracovník ů k informacím o 
účincích p řípravku. 

 
16.3. Použité zdroje dat : 
 Bezpe čnostní list vypracovaný výrobcem p řípravku; bezpe čnostní listy 

dodavatel ů surovin pro výrobu p řípravku; Seznam EINECS/ELINCS; platné právní 
předpisy ČR; údaje z literatury;  podniková dokumentace k výr obku. 

 Útvar výrobce vydávající  bezpe čnostní list : Osmo Holz und Color, odd ělení 
kontroly produkt ů. Poradce: Hr. Dr. Starp. 

 
16.4. Upozorn ění : 
 Údaje uvedené v tomto bezpe čnostním listu jsou data odpovídající sou časným 

technickým znalostem, nep ředstavují záruku vlastností produktu a nevznikají 
 tak žádné smluvní právní vztahy. Za správné zacház ení s výrobkem podle platné 

legislativy odpovídá uživatel.  
 Tento bezpe čnostní list byl p řepracován a dopln ěn  dle p řílohy č.II 

k Na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek,  o z řízení Evropské 
agentury pro chemické látky, v platném zn ění a zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických  látkách a chemických  p řípravcích a o zm ěně n ěkterých zákon ů, 
v platném zn ění. Formální úpravy byly provedeny ve všech položká ch tohoto 
bezpe čnostního listu. 

 Položky, kde bylo provedeno dopln ění konkrétních informací či zm ěny v textu 
jsou ozna čeny ( *)  ). 

  


