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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
IBERIA CLASSIC (barva na textil)
Další názvy látky:
Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky (přípravku): barvení textilíí
Popis funkce látky nebo přípravku:
Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
Fax :
Jméno nebo obchodní jméno distributora:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon :
Fax :
E-mail :

INDUSTRIAS MARCA, S.A.
Avenida Carrilet, 293-299, 08907 – L´Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, Španělsko
0034 932606800
MARCA CZ s.r.o.
Přišimasy 124, 282 01 Český Brod
6366 8262
312 301 311
312 301 333
marca@marcacz.cz

Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Obecný popis přípravku:
přípravek je sypká směs pigmentů
Přípravek neobsahuje nebezpečné složky

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Celková klasifikace látky/přípravku
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb.
Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Nepředpokládá se, že mùže vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Další možná rizika:
Uvedené na obalu – viz. bod 15.
Balení přípravku < 125 ml.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při nadýchání:
V případě nadýchání velkého množství prachu přemístěte postiženého na dobře větrané bezprašné místo,
uvolněte oděv a dle stavu vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:
Při znečištění a podráždění kůže oplachněte místo teplou vodou a mýdlem
Při zasažení očí:
Přípravek mùže při neodborné manipulaci vniknout do očí. Při kontaktu s oční sliznicí vyplachujte spojivkový
vak vodou po dobu 10 - 15 minut. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Nepravděpodobná cesta vstupu.
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Vypláchněte ústa vodou, nezapíjejte, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Vhodná hasiva: Přípravek není hořlavý, hasiva přizpůsobit požáru v okolí - CO2, hasicí prášek nebo vodní
sprej. Velké požáry hasit vodním sprejem nebo pěnou odolávající alkoholu.
Nevhodná hasiva: Výrobce neuvádí.
Zvláštní nebezpečí: Nejsou.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nepoužívejte pro osobní hygienu

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ
LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skladování: Obaly uchovávejte uzavřené, odděleně od potravin.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
Uchovávejte odděleně od potravin nápojů, krmiv. Po skončení práce a před jídlem si umyjte ruce. Při práci
nepijte, nejezte a nekuřte.

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY /
PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při °C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Výbušné vlastnosti:
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Další informace:

tuhé – jemné granule
podle specifikace produktu
bez zápachu
neutrální
nelze stanovit
nelze stanovit
nestanoveno
není samozápalný
není výbušný
rozpustný
Obsah org. rozp: 0%

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Podmínky, za kterých je přípravek stabilní: Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
Podmínky, kterým je třeba zamezit: Nejsou.
Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou .

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Senzibilizace: Nemá senzibilizující účinky.
Další údaje: Přípravek nemá dráždivé účinky., nemá zdraví škodlivé účinky.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
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Nejsou známy škodlivé účinky pro životní prostředí.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se nejedná o nebezpečný odpad. Může být zneškodňováno s komunálním nebo ostatním
odpadem. .
Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu
podle vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE /
PŘÍPRAVKU
Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.v platném
znění):
Na označení přípravku se nevztahují ustanovení ze zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění. Výrobce doporučuje
uvést větu
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické
podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil
předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska
bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
Datum vydání bezpečnostního listu výrobcem: 31.10.2005
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