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___________________________________________________ ____________________________  
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/P ŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU                            
Název výrobku                                                                    
Flügger Impredur Olej na D řevo 
(Flügger Impredur Traeolie) 
Dodavatel                                                                        
Flügger s. r. o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov , Tel:+420 554 614 514, Fax: 
+420 554 610 356 ,E-mail: hse@flugger.com 
Nouzové telefonní číslo: +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02 (24 hodin), 
Toxikologické informa ční st ředisko (TIS) 
Kontaktní osoba: Produktové odd ělení 
Nahrazuje:                                                                       
- 
Použití produktu                                                                 
Vysychavý olej k ošet ření a údržb ě povrch ů z tvrdého a ušlechtilého d řeva v 
exteriéru. 
___________________________________________________ ____________________________  
2. IDENTIFIKACE RIZIK                                                            
Výrobek není klasifikován jako nebezpe čný podle klasifikace a pravidel zna čení 
platných v této zemi. 
 
Tkaniny zne čišt ěné výrobkem se mohou samy vznítit. Musí se po použi tí nasáknout 
vodou nebo zni čit. 
 
Trpíte-li alergií, p řečt ěte si prosím informace v oddíle 11. 
___________________________________________________ ____________________________  
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH                                                  
Substance / látky / Číslo EINECS / Číslo CAS                                     
w/w% / Klasifikace / Poznámka                                                    
3-Jód-2-propinyl-butylkarbamát / 259-627-5 / 55406- 53-6 
< 0,5 / Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50 / 
 
Plné zn ění R-v ět je uvedeno v Oddílu 16. 
___________________________________________________ ____________________________  
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                        
Vdechování                                                                       
Osoby poci ťující nevolnost je nutno odvést na čerstvý vzduch a zajistit dohled. 
Požití                                                                           
Vypijte n ěkolik sklenic vody nebo mléka. 
Kůže                                                                             
Opláchn ěte k ůži velkým množstvím vody a zárove ň svlékn ěte pot řísn ěný od ěv, 
náramkové hodinky atd. 
Oči                                                                              
Vyjm ěte p řípadné kontaktní čočky. Zaklo ňte hlavu dozadu, rozev řete doširoka o či 
a vyplachujte vodou n ěkolik minut nebo dokud potíže nezmizí. Pokud potíže  
přetrvávají, vyhledejte léka řskou pomoc. 
Další informace                                                                  
Při p říchodu léka řské pomoci ukažte léka ři bezpe čnostní list nebo štítek. 
Příznaky: Viz Oddíl 11. 
___________________________________________________ ____________________________  
5. OPAT ŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU                                                 
Výrobek není ho řlavý. P ři hašení použijte práškový hasicí p řístroj, p ěnový, 
oxid uhli čitý nebo vodní mlhu. 
___________________________________________________ ____________________________  
6. OPAT ŘENÍ V P ŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU                                            
Rozlitou látku zadržte a absorbujte pomocí písku ne bo jiného absorp čního 
materiálu a p řeneste do vhodné nádoby na odpad. Instrukce pro lik vidaci - viz 
Oddíl 13. Zabra ňte úniku významného množství výrobku do vodních zdr oj ů, 
kanalizace nebo obecn ě do životního prost ředí. Pokud výrobek zne čistí mo ře, 
jezera nebo kanalizaci, uv ědomte p říslu šné ú řady v souladu s místními p ředpisy.  
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___________________________________________________ ____________________________  
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ                                                        
Manipulace                                                                       
Nevdechujte páry. Zamezte styku s k ůží a o čima. 
Skladování                                                                       
Uchovávejte obal t ěsně uzav řený, v suchu a mimo dosah d ětí. Odd ělte od 
potravin. 
___________________________________________________ ____________________________  
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY                                 
Bezpečnostní opat ření pro použití.                                               
Zajist ěte ú činné v ětrání. M ěla by být k dispozici tekoucí voda a za řízení pro 
vyplachování o čí. 
Při broušení povrchu vzniká prach, který je zdraví šk odlivý. Zajist ěte dobrou 
ventilaci. Pokud je to nutné, použijte dýchací mask u. 
Ochrana dýchání                                                                  
Nevyžaduje se. 
Rukavice a ochranný od ěv                                                         
Používejte ochranné rukavice, nap ř. vinylové. Postupujte podle pokyn ů a 
informací dodavatele ohledn ě jejich použití, doby pr ůniku atd. 
Používejte vhodný ochranný od ěv. 
Ochrana o čí                                                                      
Může-li dojít k zasažení o čí nebo rozst říknutí, používejte ochranu o čí. 
Mezní hodnoty expozice p ři práci                                                 
Neobsahuje žádné látky, které by podléhaly požadavk ům na hlášení. 
___________________________________________________ ____________________________  
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI                                               
Vzhled - kapalina v r ůzných barvách 
Zápach - neutrální 
Rozpustnost - emulgovatelný vodou 
Relativní hustota (kg/l): 1,02-1,03 
pH (koncentrát): 6,0-8,0 
Org. rozpoušt ědla (hm. %): 0 
Voda (hm. %): < 80 
___________________________________________________ ____________________________  
10. STÁLOST A REAKTIVITA                                                         
Při b ěžném zacházení je stabilní. P ři vysokých teplotách mohou vznikat zdraví 
ohrožující produkty rozkladu, nap ř. oxid uhelnatý a oxid uhli čitý. 
___________________________________________________ ____________________________  
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE                                                      
Akutní                                                                           
Vdechování                                                                       
Při dlouhodobém používání v malých uzav řených prostorách m ůže vyvolat pocit 
neklidu. 
Požití                                                                           
Při požití velkého množství m ůže zp ůsobit do časný pocit neklidu. 
Kontakt s pokožkou                                                               
Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu m ůže zp ůsobit odmašt ění, vysušení nebo 
dráždivou dermatitidu. 
Kontakt s o čima                                                                  
Může zp ůsobit podrážd ění o čí 
Riziko p řecitliv ělosti                                                           
Obsahuje Isothiazolinon (CMIT/MIT, číslo CAS 55965-84-9), který m ůže vyvolat 
alergickou reakci p ři styku s k ůží. 
 
___________________________________________________ ____________________________  
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE                                                         
Podle sou časné legislativy není výrobek klasifikován jako ško dlivý pro životní 
prost ředí. Výrobek se nesmí dostat do kanalizace a vodníc h tok ů. 
Ekotoxicita                                                                      
Ekotoxikologické informace o vlastním výrobku neexi stují. 
Výrobek obsahuje 3-Jod-2-propinylbutylkarbamát, kte rý je vysoce toxický pro 
vodní organismy. 
3-Jod-2-propinylbutylkarbamát: 
LC50 96 hod, ryby: 0,072 mg/l 
EC50 48 hod, dafnie: 0,16 mg/l 
EC50 72 hod, řasy: 0,022 mg/l  
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___________________________________________________ ____________________________  
13. POKYNY K LIKVIDACI                                                           
Výrobek není nebezpe čným odpadem. Musí se likvidovat v souladu s místním i 
předpisy. 
Kapalné zbytky výrobku jsou klasifikovány jako: 
Kód EKO: 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvede né pod číslem 08 01 11. 
___________________________________________________ ____________________________  
14. INFORMACE PRO P ŘEPRAVU                                                       
Produkt není pokryt pravidly pro silni ční ani námo řní p řepravu nebezpe čného 
zboží podle ADR a IMDG. 
___________________________________________________ ____________________________  
15. INFORMACE O P ŘEDPISECH                                                       
Symboly nebezpe čí    
Označení nebezpe čí  Výrobek není klasifikován jako nebezpe čný podle klasifikace  
                    a pravidel zna čení platných v této zemi.                     
R-v ěty                                                                           
 (-) 
S-v ěty                                                                           
 (-) 
 
Další zna čení                                                                    
Tkaniny zne čišt ěné výrobkem se mohou samy vznítit. Musí se po použi tí nasáknout 
vodou nebo zni čit. Limitní hodnota TOL (kat. A/f): 130 g/l (2010) 
Obsah TOL ve výrobku: max. 130 g/l 
 
Omezení p ři použití                                                              
- 
 
Požadavky na výcvik                                                              
Nepožaduje se žádný speciální výcvik, je však bezpo dmíne čně nutná d ůkladná 
znalost tohoto bezpe čnostního listu. 
 
Posouzení chemické bezpe čnosti                                                   
Posouzení chemické bezpe čnosti nebylo provedeno. 
___________________________________________________ ____________________________  
16. DALŠÍ INFORMACE                                                              
Použité zdroje                                                                   
Bezpečnostní listy od dodavatele a sou časná legislativa. 
 
Další informace                                                                  
Bezpečnostní list vychází z legislativy EU a členského státu. Pracovní podmínky 
uživatele jsou mimo naši kontrolu. Informace je nut no považovat za popis 
bezpe čnostních požadavk ů kladených na výrobek, nikoli za záruku vlastností 
výrobku. 
 
Plné zn ění R-v ět, uvedených v oddílu 3.                                          
R20/22 Zdraví škodlivý p ři vdechování a p ři požití. 
R41 Nebezpe čí vážného poškození o čí. 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
 
Změny byly provedeny v následujících oddílech:                                   
Nový. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flügger s.r.o.,  Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov,  Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356 
www.flugger.cz  Technická podpora: infocz@flugger.com .    Vždy se ujist ěte o aktuálnosti dokumentu. 
Instrukce mohou být zm ěněny bez p ředchozího upozorn ění.  Uvedené informace jsou založeny 
na stávající legislativ ě, výsledcích laboratorních zkou šek a praktických zku šenostech.  
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