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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 
Forma produktu : Zmes 
Obchodné meno : PRO-LINE® XT Paint Marker Black 
 

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

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 
Použitie látky/zmesi : Náterová hmota 
 

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: SDS < 2015 : # 
 
Flam. Liq. 3 H226   
Repr. 2 H361   
STOT RE 1 H372   
   

Úplné znenie vyhlásenia H a klasifikačných kategórií: pozri kapitolu 16 
 
  
 

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]  
Výstražné piktogramy (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS08 

    

Výstražné slovo (CLP) : Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia (CLP) : H226 - Horľavá kvapalina a pary 

H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa 
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia 
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite 
P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú 
P240 - Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie 
P241 - Používajte elektrické, osvetľovacie, ventilačné zariadenie do výbušného prostredia 
P260 - Nevdychujte hmlu, pary 
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky 
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite 
P280 - Noste ochranné rukavice 
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované 
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou 
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P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť 
P370+P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite Vhodný hasiaci prostriedok 
P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade 
P405 - Uchovávajte uzamknuté 
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu autorizované zariadenie na zber odpadu 

EUH vety : EUH208 - Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu 
 

 

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

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látka 
Neuplatňuje sa 
 

3.2. Zmes 
Poznámky : Iba zložka sa zdravotných rizík nad príslušné prahové hodnoty a / alebo Limitné hodnoty 

expozície sú zobrazené 
Presné koncentrácie sú zadržané v obchodnom tajomstvom 

 

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

tert-butyl acetate (č. CAS) 540-88-5 
(č.v ES) 208-760-7 
(č. Indexu) 607-026-00-7 

1 – 30 Flam. Liq. 2, H225 

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

1 – 20 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (benzene < 0.1%) (č. CAS) 64742-48-9 
(č.v ES) 265-150-3 
(č. Indexu) 649-327-00-6 

0 – 9 Asp. Tox. 1, H304 

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

3 – 7 Carc. 2, H351 

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

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 
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 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

White-spirit;Stoddard solvent;Míneralterpentína (terpentína, 
white spirit);Terpentína (minerölsk), hámark 20% aró-matar, 
(mineralterpentína, white spirit);White spirit (terpentínu 
(minerölsk), mineralterpentína);Benzyna do lakierów;White 
Spirit;White spirits;Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater 
(1994) 

(č. CAS) 8052-41-3 
(č.v ES) 232-489-3 
(č. Indexu) 649-345-00-4 

0 – 3 Flam. Liq. 3, H226 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 

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

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

1,2,4-trimetylbenzén (č. CAS) 95-63-6 
(č.v ES) 202-436-9 
(č. Indexu) 601-043-00-3 

0.01 – 1 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (č. CAS) 34590-94-8 
(č.v ES) 252-104-2 

0 – 1 Neklasifikovaný 

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (č. CAS) 22464-99-9 
(č.v ES) 245-018-1 

0 – 1 Repr. 2, H361fd 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (č. CAS) 64742-47-8 
(č.v ES) 265-149-8 
(č. Indexu) 649-422-00-2 

0 – 1 Asp. Tox. 1, H304 

2-methylpropan-2-ol (č. CAS) 75-65-0 
(č.v ES) 200-889-7 
(č. Indexu) 603-005-00-1 

0 – 1 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

benzene-1,4-diol (č. CAS) 123-31-9 
(č.v ES) 204-617-8 
(č. Indexu) 604-005-00-4 

< 0.1 Carc. 2, H351 
Muta. 2, H341 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

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

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

 

Doslovné znenie R- a H-viet: pozri v odstavci 16 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní 

pohodlné dýchanie. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite 

vodou/sprchou. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody. 
Opatrenia prvej pomoci po požití : Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Symptómy/poranenia : Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje 

poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Zaobchádzajte v súlade so symptómami. 

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 : Horľavá kvapalina a pary. 
Nebezpečenstvo výbuchu : Môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi výparov a vzduchu. 
Nebezpečné produkty rozkladu : Oxidy uhlíka (CO, CO2). oxidy kovov. 
 

5.3. Rady pre požiarnikov 
Protipožiarne opatrenia : Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Dávajte pozor pri hasení akéhokoľvek 

chemického požiaru. 
Ochrana pri hasení požiaru : Nevstupujte do horiaceho priestoru bez vhodného ochranného vybavenia, vrátane ochrany 

dýchania. 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. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Zákaz fajčenia. Zabráňte akémukoľvek styku 
s pokožkou a očami a nevdychujte výpary a hmlu. 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 
Ochranné príslušenstvo : Noste vhodné rukavice. 
Núdzové plány : Evakuujte nepotrebné osoby. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 
Ochranné príslušenstvo : Noste vhodné rukavice. 
Núdzové plány : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Vyvetrajte priestor. 
 

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

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a  čistenie 
Čistiace procesy : Vytrite absorpčným materiálom (napríklad textíliou). 
 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Oddiel 13: informácie o zneškodňovaní. Oddiel 7: bezpečné zaobchádzanie. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : S prázdnymi nádobami manipulujte opatrne, pretože zbytkové výpary sú horľavé. 
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie 

: Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Zákaz fajčenia. Urobte preventívne opatrenia proti 
výbojom statickej elektriny. Používajte iba neiskriace prístroje. Pred použitím sa oboznámte s 
osobitnými pokynmi. Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné 
opatrenia. Nevdychujte hmlu, pary. 

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. 
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7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Technické opatrenia : Dodržiavajte príslušné postupy uzemnenia, aby sa predišlo statickej elektrine. 

Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. Používajte elektrické, ventilačné, osvetľovacie 
zariadenie do výbušného prostredia. 

Podmienky skladovania : Keď sa nádoba nepoužíva, nechajte uzavretú. 
Nekompatibilné produkty : Okysličovací činiteľ. kyseliny. Alkalický. Vlhkosť. 
Nekompatibilné materiály : Zdroje tepla. 
Teplo a zdroj vznietenia : Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier a ohňa. 
Pokyny k spoločnému skladovaniu : Nekompatibilné materiály. 
Skladový priestor : Skladujte na suchom, studenom a dobre vetranom mieste. 
 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 
Označenie. 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre 
 

2-methylpropan-2-ol (75-65-0) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 62 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 
 

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

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 10 ppm 

Slovensko Upozornenie (SK) poznámka K  
 

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

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 100 ppm 
 

1,2,4-trimetylbenzén (95-63-6) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 20 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)  
 

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

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 150 ppm 
 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 308 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 50 ppm 

Slovensko Upozornenie (SK) poznámka K  
 

benzene-1,4-diol (123-31-9) 
Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Slovensko Upozornenie (SK) poznámka K  
 

 
 

8.2. Kontroly expozície 
Primerané technické zabezpečenie : Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. 
Individuálne ochranné zariadenie : Vyhnite sa všetkým nevyhnutným vystaveniam vplyvu látok. 

 
Ochrana rúk : Používajte gumové rukavice. EN374. 
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Ochrana očí : Žiadna, pri normálnom použití. 
Ochrana dýchania : Žiadna, pri normálnom použití. 
Iné informácie : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

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

  

Výzor : Tuhý značkovač obsahujúci kvapalnú farbu. 
Farba : Čierny. 

  

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 : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod vzplanutia : 23 - 37.8 °C 
  

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Horľavosť (pevná látka, plyn) : 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 : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Vlastnosti podporujúce horenie : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

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 
Horľavá kvapalina a pary. Môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi výparov a vzduchu. 
 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
Nebezpečná polymerizácia nedôjde. 
 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Otvorený plameň. Prehriatie. Priamy slnečný svit. Teplo. Iskry. 
 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Oxidant. kyseliny. Alkalický. Vlhkosť. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Môže uvoľniť horľavé plyny. Tepelný rozklad vytvára: oxidy kovov. Oxidy uhlíka (CO, CO2). 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita : Neklasifikovaný 
 

 

tert-butyl acetate (540-88-5) 
LD50 orálne potkan 4100 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg 
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) 4211 ppm 6 h  
ATE CLP (orálne) 4100.000 mg/kg telesnej hmotnosti 
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2-methylpropan-2-ol (75-65-0) 
LD50 orálne potkan 3500 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg 
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) > 9700 ppm/4h 
ATE CLP (orálne) 3500.000 mg/kg telesnej hmotnosti 
ATE CLP (prach, hmla) 1.500 mg/l/4h 

 

Cyclohexanone (108-94-1) 
ATE CLP (prach, hmla) 1.500 mg/l/4h 

 

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

 

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 

 

1,2,4-trimetylbenzén (95-63-6) 
LD50 orálne potkan 3415 mg/kg 
LD50 na koži u potkana 3440 mg/kg 
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) 954 ppm 
ATE CLP (orálne) 3415.000 mg/kg telesnej hmotnosti 
ATE CLP (dermálne) 3440.000 mg/kg telesnej hmotnosti 
ATE CLP (prach, hmla) 1.500 mg/l/4h 

 

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  

 

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 

 

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (benzene < 0.1%) (64742-48-9) 
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 5610 mg/m³ 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (prach/hmla - mg/l/4h) > 5.28 mg/l/4h 

 

White-spirit;Stoddard solvent;Míneralterpentína (terpentína, white spirit);Terpentína (minerölsk), hámark 20% aró-matar, 
(mineralterpentína, white spirit);White spirit (terpentínu (minerölsk), mineralterpentína);Benzyna do lakierów;White Spirit;White 
spirits;Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994) (8052-41-3) 
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg 
LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 10 mg/l/4h 

 

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (22464-99-9) 
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg 
LD50 na koži u potkana > 2000 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 4.3 mg/l/4h 

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg 
LD50 na koži u potkana > 19020 mg/kg 
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > 1667 mg/l/4h 
LC50 inhalácia potkan (prach/hmla - mg/l/4h) > 1667 mg/l/4h 
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benzene-1,4-diol (123-31-9) 
LD50 orálne potkan 375 mg/kg 
ATE CLP (orálne) 375.000 mg/kg telesnej hmotnosti 

 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný 
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný 
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný 
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný 
Karcerogenita : Neklasifikovaný. 
 

 

Reprodukčná toxicita : Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 
– jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný 

 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 
– opakovaná expozícia 

: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

 

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (22464-99-9) 
NOAEL (ústný,potkan,90 dní) 300 mg/kg telesnej hmotnosti/deň read across 2-ethylhexanoic acid; P-generation  

 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita 
 

 

tert-butyl acetate (540-88-5) 
LC50 ryby 1 240 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 410 mg/l 24 h  

 

2-methylpropan-2-ol (75-65-0) 
LC50 ryby 1 > 961 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 933 mg/l 48 h  

 

1,2,4-trimetylbenzén (95-63-6) 
LC50 ryby 1 7.72 mg/l 
CL50 ostatné vodné organizmy 1 3.6 mg/l 
CE50 ostatné vodné organizmy 1 2.356 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 

 

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 

 

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (benzene < 0.1%) (64742-48-9) 
LC50 ryby 1 8.2 mg/l 

 

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt (22464-99-9) 
LC50 ryby 1 > 100 mg/l 96 h  
EC50 Dafnia 1 > 0.17 mg/l 48 h  

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
LC50 ryby 1 > 1000 mg/l Poecilia reticulata  
ErC50 (riasy ) > 1000 mg/l 

 

benzene-1,4-diol (123-31-9) 
LC50 ryby 1 0.638 mg/l Oncorhynchus mykiss  
EC50 Dafnia 1 0.134 mg/l 

 
 
 
 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
 

tert-butyl acetate (540-88-5) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 
Biodegradácia 50 % 28 d  

 

2-methylpropan-2-ol (75-65-0) 
Perzistencia a degradovateľnosť prirodzene biologicky odbúrateľné. 
Biodegradácia 66 % 56 d  
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Carbon black (1333-86-4) 
Perzistencia a degradovateľnosť Nie je ľahko biologicky odbúrateľný. 

 

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

 

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

 

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (34590-94-8) 
Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľné. 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
 

tert-butyl acetate (540-88-5) 
BCF ryby 1 5.61 
Log Pow 1.64 

 

2-methylpropan-2-ol (75-65-0) 
Log Pow 0.317 

 

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

 

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

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) 
Log Kow 2.1 - 5 
Bioakumulačný potenciál Bioakumulačný potenciál. 

 

White-spirit;Stoddard solvent;Míneralterpentína (terpentína, white spirit);Terpentína (minerölsk), hámark 20% aró-matar, 
(mineralterpentína, white spirit);White spirit (terpentínu (minerölsk), mineralterpentína);Benzyna do lakierów;White Spirit;White 
spirits;Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994) (8052-41-3) 
Log Pow 3.16 - 7.15 

 

benzene-1,4-diol (123-31-9) 
Log Pow 0.5 

 

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

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
PRO-LINE® XT Paint Marker Black  
PBT: zatiaľ nevyhodnotené 
vPvB: zatiaľ nevyhodnotené 

 

Komponent  
 (141-78-6) 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. 
dodatočné pokyny : S prázdnymi nádobami manipulujte opatrne, pretože zbytkové výpary sú horľavé. 
Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : Na zneškodňovanie v rámci ES sa musí použiť zodpovedajúci kód podľa Európskeho katalógu 

odpadov (EWC) 
kód H : H10 - „Toxické pre reprodukciu“: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku 

pokožkou môžu vyvolať nededičné vrodené znetvorenia, alebo zvýšiť riziko ich výskytu 
H3-B - „Horľavé“: kvapalné látky a prípravky, ktorých teplota vzplanutia sa rovná alebo je vyššia 
ako 21 °C, ale nižšia ako alebo sa rovná 55 °C 
H5 - „Škodlivé“: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu 
spôsobiť ohrozenie zdravia s čiastočnými následkami 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Číslo OSN 
Číslo OSN (ADR) : 1263 
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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, III, (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) : III 
Skupina balenia (IATA) : III 
Baliaca skupina (IMDG) : III 
Skupina balenia (ADN) : III 

 
 

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) : 30 
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) : A 

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 žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII 
Neobsahuje látky z REACH 
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV 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  
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Pokyny na zmenu: 
Pôvodný dokument. 
 

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 2 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1 
Carc. 2 Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Dam. 1 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1 
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 
Muta. 2 Mutagenita zárodočných buniek, kategória nebezpečnosti 2 
Repr. 1B Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 1B 
Repr. 2 Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2 
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 
STOT RE 1 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1 
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 

3, podráždenie dýchacích ciest 
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 

3, omámenie 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 
H226 Horľavá kvapalina a pary 
H302 Škodlivý po požití 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest 
H315 Dráždi kožu 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie 
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa 
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H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa 
H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného 

dieťaťa 
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 
EUH208 Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu 
R10 Horľavý 
R11 Veľmi horľavý 
R20 Škodlivý pri vdýchnutí 
R22 Škodlivý po požití 
R36 Dráždi oči 
R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty 
R36/38 Dráždi oči a pokožku 
R37 Dráždi dýchacie cesty 
R40 Možnosť karcinogénneho účinku 
R41 Riziko vážneho poškodenia očí 
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 
R45 Môže spôsobiť rakovinu 
R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie 
R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 

vdýchnutím 
R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy 
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 

zložke životného prostredia 
R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa 
R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa 
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc 
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat 
R68 Možné riziká ireverzibilných účinkov 
F Veľmi horľavý 
N Nebezpečný pre životné prostredie 
Xi Dráždivý 
Xn Škodlivý 

 

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: 
Flam. Liq. 3 H226 On basis of test data 
Repr. 2 H361 Expert judgment 
STOT RE 1 H372 Expert judgment 

 

 

 
 
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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