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Název výrobku: TEKNOSOLV 1621

1  Identifikace přípravku a společnosti

1.1 Identifikace přípravku: ředidlo
1.2 Použití:                                     ředidlo
1.3         Dodavatel ČR: Distributor (První příjemce)

Obchodní jméno: FINNPRODUCT s.r.o.
Sídlo: Husitská 54, 130 00  Praha 3
Identifikační číslo: 45 31 28 00
Telefon: 222 540 517, 222 541 281
Fax: 222 540 517
E-mail osoby odpovědné 
za bezpečnostní list: barvy@finnproduct.cz
Identifikace výrobce:           TEKNOS OY, P.O.Box 107, 00371 Helsinky

              Telefon / fax / E-mail:              +358 9 5060 91, fax.: +358 9 5060 9224 
1.4 Nouzové telefonní číslo: nepřetržitě: 224 919 293, 224  915 402;  pouze ve dne: 224  914 575

(Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2)

2 Identifikace nebezpečnosti

 Přípravek je klasifikován dle   směrnice 1999/45/EHS (vyhl. 232/04 Sb.): Xn
 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka (symptomy) při používání látky

         R10 Hořlavý;  -65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic;  66 Opakovaná 
         expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky: 
 Další rizika: 

3 Složení nebo informace o složkách

Chemická charakteristika (popis):   přípravek
výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Složka % (hm.) č. CAS/ ES/ 
č. Registr.

Symbol R-věty  

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; 
Nízkovroucí hydrogenovaný benzín*

>50 64742-48-9  / 
265-150-3

Xn R10-65-66

úplné znění R vět - viz bod 16; expoziční limity jednotlivých látek, pokud jsou k dispozici - viz bod 8

4 Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (náhlá nevolnost, bolest hlavy) opusťte 
pracoviště na čerstvý vzduch. V případě pochybností, při náhodném 
požití a při zasažení očí vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu 
informace o výrobku (nejlépe štítek z obalu) a z tohoto bezpečnostního 
listu.

4.2 Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid v pohodlné 
poloze (vleže). Zajistit protišoková opatření (teplo, tišící prostředky,.
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tekutiny, transport). Pokud se stav postiženého nezlepší, zajistit 
lékařskou pomoc

4.3 Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv, kůži osušit látkou a omýt mýdlem a 
velkým množstvím vody. Ošetřit ochranným mastným krémem.

4.4 Při zasažení očí: Vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou. Výplach provádět i pod 
víčky. Zajistit lékařskou pomoc

4.5 Při požití: Vypláchnout ústa a zředit obsah žaludku – vypít asi půl litru vody 
(event. vody s aktivním uhlím 5-10 tablet). Nevyvolávat zvracení. 
Zajistit lékařskou pomoc s uvedením požité látky, popřípadě donést 
s sebou etiketu. Samovolnému zvracení nebránit.

5 Opatření pro zdolávání požáru
5.1 Vhodná hasiva: Hasicí prášek, hasící pěna, oxid uhličitý                    

Vhodné hasicí přístroje: Pro menší objemy – univ. práškové přístroje
Pro větší množství – pěnové a sněhové

5.2 Nevhodná hasiva: Voda – vodní hasicí přístroje, proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí: Možnost výbuchu obalů vlivem sálavého tepla požáru (proti výbu-

chu je vhodné v některých případech ochlazovat uzavřené nádoby 
proudem vody – pokud tím není snížena účinnost hasebného zásahu). 
Při požáru vznikají toxické plyny.

5.4 Zvláštní ochranné 
prostředky pro hasiče: Pro toxické zplodiny a pro možnost výbuchu (IDP individuální dý-

chací přístroje a ochranné štíty). Ostatní podle charakteru a rozsahu 
požáru.

Další údaje: Voda může být použita k chlazení nádob vystavených plamenům 
k předcházení výbuchu. Zamezte úniku vody použité při hašení do 

               kanalizace a vodních toků.

6 Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření
pro ochranu osob: Zajistit ukončení všech prací s otevřeným ohněm, nekouřit, v uzavře-

ném prostoru zajistit intenzivní větrání (průvan, ventilátory). Vykázat 
osoby nepodílející se na zásahu. Použít ochranné pracovní pomůcky 
(rukavice, brýle, montérky). Při nehodě spojené se značným vytéká-
ním nebo vylitím, které nehoří, může být použita vodní mlha k rozptý-
lení hořlavých par a k ochraně osob zapojených do likvidace důsledků 
nehody.

6.2 Bezpečnostní opatření
pro ochranu živ. prostředí: Preventivní opatření: Při manipulaci s větším množstvím materiálu 

zabezpečit v dosahu zásobu absorpčního materiálu (vapex. piliny, 
hadry, hlína apod.), vhodné uzavíratelné sběrné nádoby na odpad 
(kovové sudy s odnímatelným víkem) a náčiní (lopatku, koště).
Zásah: zabránit úniku event. jeho šíření, hlavně do povrchových 
vod (ohrazením zeminou, prkny, vykopáním stružky nebo mělké 
jámy, zahradit nebo zacpat kanálové vpusti apod.)

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Mechanicky sebrat (lopatkou), zbytek vsáknout do sorbentu a uložit 
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do sběrné nádoby. Likvidujte dle předpisů (viz bod 13).

6.4 Další  údaje: Při průniku do vody informovat uživatele a zastavit její používání. 
Situaci oznamte na nouzová telefonní čísla (hasiči, policie).
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7 Zacházení a skladování:

7.1 Pokyny pro zacházení (S-věty): Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice.          
                                                                 Používejte jen v dobře větranývh prostorách..

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 
6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Uchovávat v uzavřených 
nádobách. Uchovávat a používat mimo dosah zdrojů zapálení – 
otevřeného ohně a jisker, elektrických výbojů, sálavého tepla a 
dalších iniciačních zdrojů.

7.2 Pokyny pro skladování: Pro skladování platí ČSN 65 0201 a navazující normy. Skladovat 
v uzavřených obalech, v krytých, uzavřených, chladných, suchých a 
dobře větraných prostorách v rozmezí teplot 5 až 25°C.
Třída skladování: LGK 3.A (Hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpeč-
nosti) Nekompatibilní výrobky: Oxidanty

7.3       Specifikcké použití:                 Ředidlo. Podrobné informace vuz technický list.

8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Limitní hodnoty expozice CZ: NV č. 361/2007 Sb. EU: směrnice  98/24/ES
      Látka   PEL       NPK-P          jednotka poznámka

Nafta solventní  200           1000 mg/m3 ČR

Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.:  není stanoven
PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace

8.2 Omezování expozice: Při natírání zajistit přirozené větrání (průvan) a polohu, aby vzduch 
odnášel páry od pracovníka. Obdobně zajišťovat nucený odtah par. 
Pro natírání zajistit účinné větrání (odsávání par) – ventilátory pro 
hořlavé  a  výbušné  látky.  Při  stříkání  pracovat  v odsávaném stříkacím 
boxu.

8.2.1    Omezování expozice pracovníků:
                                                                Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích 
                                                                 přístrojů pro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, 
                                                                 aby splňovaly požadavky místních předpisů, např. nařízení vlády 
                                                                 č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
                                                                 ochranné prostředky.
a) Ochrana dýchacích cest: Není  nutné,  pouze  při  stříkání  v provizorních  podmínkách  použít 

respirátor.  V extrémních  případech  (při  řešení  následků  havárie  apod. 
použít uzavřený dýchací přístroj).

b) Ochrana očí: Používat ochranné brýle.
c) Ochrana rukou: Ochranné pracovní rukavice, pro intenzivní kontakt odolné vůči 

účinkům ředidla (neoprenové).
d) Ochrana kůže: Používat ochranný pracovní oděv z přírodních vláken, ne ze 

syntetických vláken, a pracovní obuv s podrážkou odolnou vůči 
rozpouštědlům.
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8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:
Postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší, vodním zákonem, 

                                                               zákonem o odpadech, jejich prováděcími předpisy a dalšími souvisejícími 
                                                               předpisy. Při obsahu těkavých organických látek v přípravku nad 3 % (viz 
                                                               body  9 a 15) používejte vhodné filtry (např. uhlíkové), odlučovače nebo 
                                                               proveďte jiná opatření k zachycování úniku těkavých organických látek 
                                                               do ovzduší. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí. 

8.3 Další  údaje: Dodržovat základní hygienické zásady. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. Před jídlem, před použitím toalety a po práci důkladně umýt 
ruce, po práci je vhodné použít sprchu. Pokožku rukou ošetřit mastným 
ochranným krémem.

9 Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Obecné  informace
          Skupenství, barva, zápach kapalina, bezbarvá, silný zápach
9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

pH
Bod varu / rozmezí bodu varu

              Bod vzplanutí 36°C
              Hořlavost (pevné látky, plyny)

Meze výbušnosti 0,6-7,0
Oxidační vlastnosti
Tlak par
Relativní hustota 0,8
Rozdělovací koeficient: n-oktanol-voda
Viskozita
Hustota par
Rychlost odpařování
Další informace(např. mísitelnost, bod tání, třída plynů, obsah VOC atd)   asi 770 g/l

10 Stálost a reaktivita

10.1 Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:
Výrobek je stabilní za normálních podmínek pro použití a skladování. 
Pokud je zahříván nebo v případě požáru, mohou být uvolňovány 
karbonoxidy a páry, které jsou nebezpečné zdraví. Páry mohou také 
tvořit v nevětrané místnosti výbušné směsi se vzduchem.

10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Výrobek nesmí býr zahříván, vystaven slunečnímu záření nebo žáru.

10.3 Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku:
Nesmí přijít do styku se silnými oxidanty (kyselina dusičná nebo síro-
vá, perchloráty, dále s alkalickými kovy.

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty:
Při zahřívání nebo v případě požáru mohou být uvolňovány karbon-
oxidy a páry, které jsou nebezpečné zdraví. Páry mohou také tvořit 
výbušné směsi se vzduchem.
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11 Toxikologické informace   Vdechování výparů může mít negativní vliv na zdraví, jako 
podráždění sliznice dýchacích cest, poškození jater ledvin a CNS. Následky se projevují bolestmi hlavy, závratí, 
únavou, svalovou slabostí, ospalostí a krajních případech bezvědomím. Delší nebo opakovaný kontakt s 
pokožkou může vést ke ztrátě přirozené schopnosti pokožky se revitalizovat a dochází k vysušování kůže. 
Rozpouštědla se potom můžou kůži absorbovat do těla. Vstříknutí do očí může způsobit nevratnou ztrátu zraku.
- toxikokinetika, metabolismus a distribuce
- akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost)
- senzibilizace
- toxicita po opakovaných dávkách
účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

12 Ekologické informace
12.1 Ekotoxicita -
12.2 Mobilita -
12.3 Persistence a rozložitelnost -
12.4 Bioakumulační potenciál -
12.5 Výsledky posouzení PBT -
12.6 Jiné nepříznivé účinky -

13 Informace o zneškodňování
Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se 
Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a jeho prováděcích předpisů. 

13.1 Obal se zbytkem nátěrové hmoty se považuje za nebezpečný odpad.
Katalogové číslo odpadu: 08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
                                                 jiné nebezpečné látky

20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
                                                 nebezpečné látky
Kód basilejské úmluvy:   Y 12 odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, 
                                         laků a nátěrů  
(*) nebezpečný odpad
Uložení do vhodné sběrné nádoby na odpad (Speciální kontejner).
Ke zneškodnění předávat odborné firmě zabývající se nakládáním s nebezpečnými odpady.

13.2 Sorbenty kontaminované ředidlem a nátěrovou hmotou (vapex, hadry, piliny apod.):
Katalogové  číslo  odpadu:  15  02  02*,  Název  odpadu:  Absorpční  činidla,  filtrační  materiály  (včetně 
olejových  filtrů  jinak blíže  neurčených),  čisticí  tkaniny  a  ochranné oděvy  znečištěné  nebezpečnými 
látkami
Kód basilejské úmluvy: -
Uložení do vhodné uzavíratelné sběrné nádoby na odpad (kovové sudy s odnímatelným víkem). 
Ke zneškodnění předávat odborné firmě zabývající se nakládáním s nebezpečnými odpady.

14 Informace pro přepravu
14.1 Pozemní doprava:
14.2 Vnitrozemská vodní přeprava:  -  
              Námořní přeprava: 
14.3 Letecká přeprava: 
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15 Informace o předpisech

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES uvedeny na štítku: 

Nebezpečná látka:  Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká

Symbol  nebezpečnosti:  Xn zdraví škodlivý    

R věty  R10 Hořlavý;  65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic ; 66 Opakovaná 
expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
S věty   S23 Nevdechujte páry / aerosoly, 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách, 62 Při požití 
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte  tento obal nebo označení
2 Uchovávejte mimo dosah dětí

Právní předpisy vztahující se k přípravku: 
Předpisy EU
Směrnice Rady  67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek ve znění aktuálních změn
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění aktuálních změn
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (oprava) 
Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných 
prostředků v aktuálním znění
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů 
Směrnice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti 
k provedení směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli používanými při práci
Směrnice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti 
k provedení směrnice Rady 98/24/ES

Národní předpisy  
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí předpisy
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí 
předpisy 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
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16 Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v 
souladu s platnými právními předpisy. nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti 
výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku. 
Tento bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostního listu výrobce (viz. kap. 1.3)
V originálu bezpečnostního listu je deklarováno jeho zpracování podle směrnic společenství v platnosti 
následujících předpisů: Nařízení 1907/2006/ES
Úplné znění R vět z bodu 2 a 3: R10: Hořlavá, R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat 
poškození plic

Revize CZ: 1  /  14.02.2005 (10.12.2008) Informace dodané, vymazané nebo revidované: body 8, 9, 12.
Poznámka pro následné uživatele / distributory:  Informace o případném jiném použití, než uvedeném 
v tomto bezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na 
adresu:  barvy@finnproduct.cz

Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost.
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