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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 
Forma produktu : Artikel 
Obchodné meno : Pro-Line® HP Paint Markers 
synonymá : Pro-Line® HP Paint Markers Gold, White, Yellow, Light Blue, Light Green, Pink, Black, Blue, 

Green, Orange, Silver, Purple, Red, Brown 
 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 
Categoria d'uso principale : Profesionálne použitie,Použitie v priemysle 
Použitie látky/zmesi : Označenie 
 

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje 
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
LA-CO Industries Europe S.A.S. 
Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain - Allée des Combes. 
01150.BLYES.France. 
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23 
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29 
E-mail: info@eu.laco.com 
Web: http://www.markal.com 
 

1.4. Núdzové telefónne číslo 
Číslo pohotovosti : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti 
SLOVAKIA Národné toxikologické informačné centrum 

University Hospital Bratislava 
Limbová 5 
833 05 Bratislava 

+421 2 54 77 4 166 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmes/Látka: SDS EU 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830 (REACH prílohy II) 
 
Neklasifikovaný 
 
  
 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
 

2.2. Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  
Štítkovanie sa neuplatňuje 
 

 

2.3. Iná nebezpečnosť 
PBT: zatiaľ nevyhodnotené 
vPvB: zatiaľ nevyhodnotené 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látka 
Neuplatňuje sa 
 

3.2. Zmes 
 

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP] 

Cyclohexanone (č. CAS) 108-94-1 
(č.v ES) 203-631-1 
(č. Indexu) 606-010-00-7 

20 – 40 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 

pentan-2-one (č. CAS) 107-87-9 
(č.v ES) 203-528-1 

0 – 50 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

práškový hliník (stabilizovaný) (č. CAS) 7429-90-5 
(č.v ES) 231-072-3 
(č. Indexu) 013-001-00-1 

5 – 35 Flam. Sol. 1, H228 
Water-react. 2, H261 
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Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP] 

Zinc (pyrophoric) (č. CAS) 7440-66-6 
(č.v ES) 231-175-3 
(č. Indexu) 030-001-00-1 

0 – 10 Pyr. Sol. 1, H250 
Water-react. 1, H260 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Carbon black (č. CAS) 1333-86-4 
(č.v ES) 215-609-9 

0 – 5 Carc. 2, H351 

4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-
hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 
(naphthol <1%) 

(č. CAS) 2786-76-7 
(č.v ES) 220-509-3 

0 – 5 Skin Sens. 1, H317 

Aluminum hydroxide (č. CAS) 21645-51-2 
(č.v ES) 244-492-7  

0 – 5 Neklasifikovaný 

Ethyl acetate (č. CAS) 141-78-6 
(č.v ES) 205-500-4 
(č. Indexu) 607-022-00-5 

0 – 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (č. CAS) 108-65-6 
(č.v ES) 203-603-9 
(č. Indexu) 607-195-00-7 

0.1 – 2 Flam. Liq. 3, H226 

Aluminum oxide (č. CAS) 1344-28-1 
(č.v ES) 215-691-6 

0 – 1 Neklasifikovaný 

[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-
phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper 

(č. CAS) 28654-73-1 
(č.v ES) 249-125-4 

0 – 1 Skin Sens. 1B, H317 

Toluene (č. CAS) 108-88-3 
(č.v ES) 203-625-9 
(č. Indexu) 601-021-00-3 

0 – 0.2 Flam. Liq. 2, H225 
Repr. 2, H361d 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

barium sulfate (č. CAS) 7727-43-7 
(č.v ES) 231-784-4 

0 – 0.2 Neklasifikovaný 

práškový hliník (pyroforický) (č. CAS) 7429-90-5 
(č.v ES) 231-072-3 
(č. Indexu) 013-001-00-6 

0 – 0.2 Pyr. Sol. 1, H250 
Water-react. 2, H261 

Butyl acetate (č. CAS) 123-86-4 
(č.v ES) 204-658-1 
(č. Indexu) 607-025-00-1 

0 – 0.2 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

2-methoxypropyl acetate (č. CAS) 70657-70-4 
(č.v ES) 274-724-2 
(č. Indexu) 607-251-00-0 

0 – 0.1 Flam. Liq. 3, H226 
Repr. 1B, H360D 
STOT SE 3, H335 

 

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16 
  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Nikdy nič nevkladajte do úst osobám v bezvedomí. Po expozícii alebo podozrení z nej: 

Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a 

nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti 

odevu. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Opatrenia prvej pomoci po požití : Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Symptómy/poranenia po vdýchnutí : Vo vysokých koncentráciách: Škodlivý pri vdýchnutí. Vdychovanie môže spôsobiť: 

podráždenie, kašľanie, dýchavičnosť. 
Symptómy/poranenia po očnom kontakte : Priamy kontakt s očami je dráždivý. 
Symptómy/poranenia po požití : Prehltnutie malého množstva tohto materiálu vedie k vážnemu ohrozeniu zdravia. 
 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Všetky ošetrenia by mali vychádzať zo zistených príznakov a symptómov ťažkostí u pacienta. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodný hasiaci prostriedok : Použite hasiace médium vhodné pre okolitý oheň. 
Nevhodné hasiace prostriedky : Žiadne známe. 
 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečenstvo požiaru : Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
Nebezpečenstvo výbuchu : Výrobok nie je výbušný. 
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Reaktivita : Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe. 
 

5.3. Rady pre požiarnikov 
Protipožiarne opatrenia : Dávajte pozor pri hasení akéhokoľvek chemického požiaru. Zabráňte úniku z miesta požiaru 

a vniknutiu do kanalizácie alebo vodných tokov. 
Ochrana pri hasení požiaru : Nevstupujte do horiaceho priestoru bez vhodného ochranného vybavenia, vrátane ochrany 

dýchania. Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou. Používajte izolačný dýchací 
prístroj. EN469. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
Všeobecné opatrenia : Odstráňte zdroje vzplanutia. Venujte špeciálnu pozornosť, aby ste sa vyhli nábojom zo statickej 

elektriny. 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 
Ochranné príslušenstvo : V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. 
Núdzové plány : Evakuujte nepotrebné osoby. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 
Ochranné príslušenstvo : Kde hrozí nadmerné množstvo výparov, hmly alebo prachu, používajte respiračné ochranné 

prostriedky. 
Núdzové plány : Vyvetrajte priestor. 
 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevypúšťajte do kanalizácie ani do prostredia. 
 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a  čistenie 
Pre zadržiavanie : Odstráňte zdroje vznietenia. 
Čistiace procesy : Vytrite absorpčným materiálom (napríklad textíliou). 
 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Oddiel 13: informácie o zneškodňovaní. Oddiel 7: bezpečné zaobchádzanie. Oddiel 8: osobné ochranné prostriedky. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie 

: Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Zákaz fajčenia. Používajte iba neiskriace prístroje. 
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte 
vdychovaniu hmlu, pary. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred jedlom, pitím alebo fajčením a pri 
opustení pracoviska si umyte ruky a iné otvorené miesta mäkkým mydlom a vodou. 

 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Podmienky skladovania : Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich 

povrchov a zdrojov zapálenia. 
Nekompatibilné produkty : Vlhkosť. Alkalický. Okysličovadlo. kyselina. 
Nekompatibilné materiály : Zdroje tepla. 
Teplo a zdroj vznietenia : Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier a ohňa. 
Pokyny k spoločnému skladovaniu : Uchovávajte mimo dosahu nekompatibilných materiálov. 
 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 
Označenie. 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre 
 

Zinc (pyrophoric) (7440-66-6) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 0.1 mg/m³ (inhalovatelná frakcia) 

2 mg/m³ 
 

Cyclohexanone (108-94-1) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 40.8 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 10 ppm 

Slovensko Upozornenie (SK) poznámka K  
 

Ethyl acetate (141-78-6) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 500 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 150 ppm 
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práškový hliník (pyroforický) (7429-90-5) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 60 µg/g kreatinínu (Hlinik, M,a) 
25 µg/g kreatinínu (Celkový, M,,d) 
150 µg/g kreatinínu (Celkový,M,b) 

 

Aluminum oxide (1344-28-1) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 1.5 mg/m³ (respirabilná frakcia) 

4 mg/m³ (inhalovate¾ná frakcia) 
 

Aluminum hydroxide (21645-51-2) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 1.5 mg/m³ (respirabilná frakcia) 

4 mg/m³ (inhalovate¾ná frakcia) 
 

Butyl acetate (123-86-4) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 500 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 100 ppm 
 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 275 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 50 ppm 

Slovensko Upozornenie (SK) (K)  
 

2-methoxypropyl acetate (70657-70-4) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 110 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 

Slovensko Upozornenie (SK) (K)  
 

Toluene (108-88-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
EU Poznámky Skin 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 192 mg/m³ (K) 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 50 ppm (K) 
600 ppm (Toluén) 
1.5 ppm (O-krezol) 
2401 ppm (Kyselina hippurová) 

 

barium sulfate (7727-43-7) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 1.5 mg/m³ (respirabilná frakcia) 

4 mg/m³ (inhalovate¾ná frakcia) 
 

práškový hliník (stabilizovaný) (7429-90-5) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 60 µg/g kreatinínu (Hlinik, M,a) 
25 µg/g kreatinínu (Celkový, M,,d) 
150 µg/g kreatinínu (Celkový,M,b) 

 

 
 

8.2. Kontroly expozície 
Primerané technické zabezpečenie : Zabezpečte lokálne odsávacie vetranie uzavretých systémov presunu, aby sa minimalizovala 

expozícia. 
Individuálne ochranné zariadenie : Vyhnite sa všetkým nevyhnutným vystaveniam vplyvu látok. 

 
Ochrana rúk : Pri normálnom používaní žiadne. Podľa zásad správnej priemyselnej hygieny je potrebné 

minimalizovať styk s pokožkou. Noste vhodné rukavice. guma. EN 374. 
Ochrana očí : Za normálnych podmienok použitia nie sú potrebné žiadne špeciálne pomôcky na ochranu očí. 

Ochrana zraku by mala byť potrebná iba v prípade, keď by mohla byť tekutina rozstreknutá 
alebo rozprášená. EN 166. 

Ochrana dýchania : V miestach s vhodným vetraním a normálnymi podmienkami nie je potrebné používať 
špeciálnu ochranu dýchania. V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích 
ciest. Používajte schválený respirátor vybavený filtrami na olej/hmlu. EN 12083. 

Iné informácie : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
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ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Skupenstvo : Tekuté skupenstvo 

  

Výzor : Nepriehľadná kvapalina. 
Farba : Variabilný. 

  

Čuch : Rozpúšťadlo. 
  

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Relatívna rýchlosť odparovania 
(butylacetátom=1) 

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod tavenia / oblasť topenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod varu : 103 °C 
  

Bod vzplanutia : 8 °C 
  

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Horľavosť (pevná látka, plyn) : Veľmi horľavá kvapalina a pary 
  

Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Relatívna hustota : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Rozpustnosť : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Log Pow : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Viskozita, kinematický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Viskozita, dynamický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Explozívne vlastnosti : Výrobok nie je výbušný. 
  

Vlastnosti podporujúce horenie : Žiadne oxidačné vlastnosti. 
  

Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

 

9.2. Iné informácie 
Koncentrácia VOC : 67 % 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 
Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 
 

10.2. Chemická stabilita 
Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. 
 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vznietenia. 
 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Okysličovací činiteľ. Vlhkosť. Alkalický. kyselina. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Tepelný rozklad vytvára: oxidy kovov. Kysličník uhoľnatý. Kysličník uhličitý. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita : Inhalácia:prach,hmlu: Neklasifikovaný. (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené 

klasifikačné kritériá) 
 

 

Zinc (pyrophoric) (7440-66-6) 
LD50 orálne potkan > 2000 mg/kg OECD 401  
LC50 inhalácia potkan (mg/l) 5.41 g/m³ OECD 403  
ATE CLP (pary) 5.410 mg/l/4h 
ATE CLP (prach, hmla) 5.410 mg/l/4h 

 

Cyclohexanone (108-94-1) 
ATE CLP (prach, hmla) 1.500 mg/l/4h 
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Ethyl acetate (141-78-6) 
LD50 orálne potkan 5620 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 20000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 18 mg/l/4h 
ATE CLP (orálne) 5620.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

práškový hliník (pyroforický) (7429-90-5) 
LD50 orálne potkan > 15900 mg/kg telesnej hmotnosti 
LC50 inhalácia potkan (prach/hmla - mg/l/4h) > 10 mg/l/4h 

 

pentan-2-one (107-87-9) 
LD50 orálne potkan 1600 (1600 - 3200) mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) 25.5 mg/l/4h 
ATE CLP (orálne) 1600.000 mg/kg telesnej hmotnosti 
ATE CLP (pary) 25.500 mg/l/4h 
ATE CLP (prach, hmla) 25.500 mg/l/4h 

 

Aluminum oxide (1344-28-1) 
LD50 orálne potkan > 15900 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) 7.6 mg/l/4h 
ATE CLP (pary) 7.600 mg/l/4h 
ATE CLP (prach, hmla) 7.600 mg/l/4h 

 

Butyl acetate (123-86-4) 
LD50 orálne potkan 10760 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 14112 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 21 mg/l/4h 
ATE CLP (orálne) 10760.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 
LD50 orálne potkan 8532 mg/kg 
LD50 na koži u potkana > 2000 mg/kg 
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) 4345 ppm 6 h  
ATE CLP (orálne) 8532.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

2-methoxypropyl acetate (70657-70-4) 
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) 2700 ppm 6 h  

 

Toluene (108-88-3) 
LD50 orálne potkan 5580 mg/kg EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))  
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 20 mg/l/4h OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)  
ATE CLP (orálne) 5580.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

barium sulfate (7727-43-7) 
LD50 orálne potkan 307 g/kg 
LD50 na koži u potkana > 2000 mg/kg 
ATE CLP (orálne) 307000.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper (28654-73-1) 
LD50 orálne potkan > 10000 mg/kg 
LD50 na koži u potkana > 2500 mg/kg 

 

4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 (naphthol <1%) 
(2786-76-7) 
LD50 orálne potkan > 15000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 1580 mg/m³ 4 h  

 

Carbon black (1333-86-4) 
LD50 orálne potkan > 8000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 4.6 mg/m³ 4 h  

 

práškový hliník (stabilizovaný) (7429-90-5) 
LD50 orálne potkan > 15900 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 2.3 mg/l/4h No mortality observed in this study.  

 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný. (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
Karcerogenita : Neklasifikovaný. (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
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barium sulfate (7727-43-7) 
NOAEL (chronická,ústný,zviera/mužský,2 roky) 60 mg/kg telesnej hmotnosti 
NOAEL (chronická,ústný,zviera/ženský,2 roky) 75 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 
– jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 

 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 
– opakovaná expozícia 

: Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 

 

 

Zinc (pyrophoric) (7440-66-6) 
NOAEL (ústný,potkan,90 dní) 458 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

 
Toluene (108-88-3) 
LOAEL (inhalácia,potkan,plyn,90 dní) 1250 ppmV/6h/deň 
NOAEL (ústný,potkan,90 dní) 625 mg/kg telesnej hmotnosti/deň EU Method B.26.  Increased relative weights of liver and 

kidney are interpreted as toxicologically insignificant differences in the absence of histological 
findings.   

NOAEL (inhalácia,potkan,plyn,90 dní) 300 ppmV/6h/deň OECD Guideline 453  
 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný (S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá) 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita 
Ekológia - voda : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

 

Zinc (pyrophoric) (7440-66-6) 
LC50 ryby 1 0.168 (0.168 - 2.92) mg/l 
EC50 Dafnia 1 1.833 (1.833 - 2.909) mg/l OECD 202  
NOEC (akútna) 0.117 mg/l 5 day study  
NOEC chronické pre ryby 0.169 mg/l (0.169 - 0.172) 30 day study  
NOEC chronické pre riasy 0.025 mg/l Basis for effect: reproduction.  1 wk study  
NOEC chronické pre riasy 0.024 mg/l OECD 201  

 

Ethyl acetate (141-78-6) 
LC50 ryby 1 220 mg/l 
EC50 Dafnia 1 1200 mg/l 
NOEC chronické pre ryby < 9.35 mg/l 

 

pentan-2-one (107-87-9) 
LC50 ryby 1 1240 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 > 110 mg/l 48 h  
ErC50 (riasy ) > 150 mg/l 72 h  

 

Aluminum oxide (1344-28-1) 
EC50 Dafnia 1 > 1470 mg/l 
NOEC (akútna) > 50 mg/l 

 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 
LC50 ryby 1 100 - 180 mg/l 
EC50 Dafnia 1 > 500 mg/l 48 h  
ErC50 (riasy ) > 1000 mg/l 

 

Toluene (108-88-3) 
LC50 ryby 1 5.5 mg/l 
EC50 Dafnia 2 3.78 mg/l 
ErC50 (riasy ) 134 mg/l 
LOEC (chronická) 2.77 mg/l 
NOEC chronické pre ryby 1.39 mg/l 
NOEC chronické pre riasy 0.74 mg/l 

 

barium sulfate (7727-43-7) 
LC50 ryby 1 > 3.5 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 14500 μg/l 48 h  

 

[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper (28654-73-1) 
LC50 ryby 1 > 146 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 > 100 mg/l 48 h  
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4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 (naphthol <1%) 
(2786-76-7) 
LC50 ryby 1 > 500 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 > 110 mg/l 48 h  

 

práškový hliník (stabilizovaný) (7429-90-5) 
LC50 ryby 1 > 218.64 mg/l ASTM 2000; test material: aluminium chloride hexahydrate; Pimephales 

promelas  
EC50 Dafnia 1 1.4 mg/l OECD Guideline 202; test material: Aluminium hydroxide  
LOEC (akútna) 72.89 mg/l 
NOEC (akútna) 37.2 mg/l 

 
 
 
 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
Pro-Line® HP Paint Markers  
Perzistencia a degradovateľnosť Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. 

 

Ethyl acetate (141-78-6) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 

 

pentan-2-one (107-87-9) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 
Biodegradácia 70 % 28 d  

 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 
Biodegradácia 89 % 10 d  

 

Toluene (108-88-3) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 

 

4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 (naphthol <1%) 
(2786-76-7) 
Perzistencia a degradovateľnosť Nie je ľahko biologicky odbúrateľný. 
Biodegradácia 0 % 28 d  

 

Carbon black (1333-86-4) 
Perzistencia a degradovateľnosť Nie je ľahko biologicky odbúrateľný. 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
Pro-Line® HP Paint Markers  
Bioakumulačný potenciál Nezaložený. 

 

Zinc (pyrophoric) (7440-66-6) 
Bioakumulačný potenciál Bioakumulácia sa nepredpokladá. 

 

Ethyl acetate (141-78-6) 
Bioakumulačný potenciál Bioakumulácia sa nepredpokladá. 

 

pentan-2-one (107-87-9) 
Log Pow 0.857 

 

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) 
Log Pow 0.43 

 

Toluene (108-88-3) 
Biookncentračný činiteľ (BCF REACH) 90 
Log Kow 2.73 

 

barium sulfate (7727-43-7) 
BCF ryby 1 68.4 L/kg  

 

4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 (naphthol <1%) 
(2786-76-7) 
BCF ryby 1 53 l/kg  
Log Pow 1.28 

 

12.4. Mobilita v pôde 
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
 
 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Pro-Line® HP Paint Markers  
PBT: zatiaľ nevyhodnotené 
vPvB: zatiaľ nevyhodnotené 
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Komponent  
 (141-78-6) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.  

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 
 (108-88-3) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.  

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 
 
 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu 
Odporúčania na likvidáciu odpadových vôd : Odpad nevypúšťajte do kanalizácie. 
Odporúčania na likvidáciu odpadu : Likvidujte opatrne v súlade s lokálnymi alebo národnými predpismi. 
Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : Na zneškodňovanie v rámci ES sa musí použiť zodpovedajúci kód podľa Európskeho katalógu 

odpadov (EWC) 
20 01 27* - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Číslo OSN 
Číslo OSN (ADR) : 1263 
Číslo OSN (IATA) : 1263 
Číslo OSN (IMDG) : 1263 
Číslo OSN (ADN) : 1263 
 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 
Vlastné dopravné pomenovanie (ADR) : FARBA 
Vlastné dopravné pomenovanie (IATA) : FARBA 
Vlastné dopravné pomenovanie (IMDG) : FARBA 
Vlastné dopravné pomenovanie (ADN) : FARBA 
Opis dokumentu o preprave (ADR) : UN 1263 FARBA, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 
Trieda (ADR) : 3 
Klasifikačný kód (ADR) : F1 
Trieda (IATA) : 3 
Trieda (IMDG) : 3 
Trieda (ADN) : 3 
Klasifikačný kód (ADN) : F1 
 

14.4. Obalová skupina 
Baliaca skupina (ADR) : II 
Skupina balenia (IATA) : II 
Baliaca skupina (IMDG) : II 
Skupina balenia (ADN) : II 

 
 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 
Iné informácie : Žiadne ďalšie dostupné informácie. 
 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

14.6.1. Pozemná doprava 
Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 33 
Klasifikačný kód (ADR) : F1 
Oranžové tabule : 

 
Kód obmedzenia v tuneli (ADR) : D/E 

14.6.2. Lodná doprava 
Č. EmS (požiar) : F-E 
Č. EmS (rozliatie) : S-E 
Kategória uloženia (IMDG) : B 
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14.6.3. Vnútrozemská preprava 
Preprava zakázaná (ADN) : Ne 

 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
Neuplatňuje sa 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. EU-predpisy 
 

Neobsahuje látky z REACH 
Koncentrácia VOC : 67 % 
 
 

 

 K dispoz ícii ni e sú žiadne ďalšie infor mácie 
 
 
 
 

 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Neuskutočnilo sa žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti 
  

ODDIEL 16: Iné informácie 
 

podľa Vyhlášky (EÚ) 2015/830  
 

Pokyny na zmenu: 
Pridané. Produkt. 
 

Skratky a akronymy: 
 ATE: Acute Toxicity Estimate (odhad akútnej toxicity) 
 Číslo CAS (Chemical Abstract Service – služby chemických abstraktov) 
 CLP 
 EC50: Koncentrácia v životnom prostredí spojené s reakciou u 50 % testovanej populácie. 
 GHS: Globally Harmonized System (of Classification and Labeling of Chemicals) (globálny harmonizovaný systém klasifikácie 

a označovania chemických látok). 
 LD50: Smrteľná dávka pre 50 % testovanej populácie 
 OSHA: Occupational Safety & Health Administration (správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) 
 PBT: perzistentné, bioakumulatívne, toxické 
 TWA: Time Weight Average (časovo vážený priemer) 
 TSCA: Toxic Substances Control Act (americký zákon o kontrole toxických látok) 

 

Zdroj údajov : ESIS (European chemincal Látky, informačný systém, k dispozícii na adrese: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla ACGIH 2000 .. 
Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) zoznam registrovaných látok. K dispozícii na 
adrese http://echa.europa.eu/. 
Krister Forsberg a Š.Z. Mansdorf, "Skrátený návod pre výber na protichemické obleky", piate 
vydanie. 
National Fire Protection Association; Požiarna ochrana Guide s nebezpečnými látkami; 10. 
ročník. 
Nariadenie Komisie (ES) č 1272/2008 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 16. 
decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 
67/548 / EHS a 1999/45 / ES, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 

Iné informácie : Žiaden(a). 
 
 

Doslovné znenie R-, H- a EUHviet: 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 4 
Acute Tox. 4 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4 
Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 
Aquatic Chronic 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1 
Carc. 2 Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
Flam. Liq. 2 Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2 
Flam. Liq. 3 Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 
Flam. Sol. 1 Horľavé tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1 
Pyr. Sol. 1 Samozápalné tuhé látky, kategória nebezpečnosti 1 
Repr. 1B Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 1B 
Repr. 2 Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2 
Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Skin Sens. 1 Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1 
Skin Sens. 1B Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1B 
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STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2 
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 

3, omámenie 
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 

3, podráždenie dýchacích ciest 
Water-react. 1 Látky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 

1 
Water-react. 2 Látky a zmesi, ktoré v kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategórie nebezpečnosti 

2 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 
H226 Horľavá kvapalina a pary 
H228 Horľavá tuhá látka 
H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti 
H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť 
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny 
H302 Škodlivý po požití 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest 
H315 Dráždi kožu 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa 
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

 
 

 

 
 
LA-CO EU CLP SDS Slovakia  
 
SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
  6077 Frantz Rd. 
  Suite 206 
  Dublin, OH USA 43016 
  T 614-923-7472 
  www.redstonegrp.com 
 
Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely  a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za 
zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku 
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