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Oddiel 1:   Identifikácia látky, prípravku a spoločnosti 
 
Identifikátor produktu 
IBA KIMYA Termosetová prášková farba 
Karta bezpečnostných údajov pre výrobky Iba Chemolak s.r.o 
 
Relevantné identifikované použitia l zmesi 
Priemyselné použitie: Termosetová prášková farba pre priemyselnú aplikáciu, povrchovú  úpravu 
kovov, nanášanie elektrostatickým alebo elektrokinetickým striekaním. 
 
Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
IBA CHEMOLAK,  s.r.o 
Továrenská 7 
919 04 Smolenice, Slovensko 
E-mail: info@iba.chemolak.sk 
http://www.iba.chemolak.sk 
Tel: +421 33 5560620 Fax: +421 33 5560704 
 
Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum +421 2 254774166 
 
 

Oddiel 2:   Identifikácia nebezpečnosti 

 
Klasifikácia zmesi 
Tento prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle Nariadenia 67/548/EEC , 1999/45/ES, 
(ES) No 1272/2008 [CLP] vrátane jeho doplnkov. 
 
 
Nevdychovať prach. Používať len v dobre vetraných miestnostiach.  
NFPA charakteristika: (odhad) Zdravie: 0; Horľavosť: 0; Nestabilita: 0 
 
Preventívne opatrenia - výrazy: 
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly 
P281 Používajte osobné ochranné prostriedky, ako je požadované 
P201 Oboznámte sa špeciálnymi inštrukciami pred použitím 
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny 
P270 Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní tohto výrobku 
 
Prvky označovania 
Tento výrobok nepodlieha povinnému značeniu podľa smernice 1999/45/ES 
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Oddiel 2:   Zloženie alebo informácie o prísadách 
 
Zloženie: Zmes (príprava), anorganické a organické zloženie živíc, prísad, plnív a pigmentov. 
zmes obsahuje prášky organickej povahy, ktoré môžu explodovať pri zmiešaní so vzduchom v určitom 
pomere. Zmes sama o sebe nie je výbušná. Na základe informácií získaných od výrobcov látok / zmesí 
použitých vo výrobku, komponenty, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo majú expozičné 
limity sú poskytnuté v nasledujúcej tabuľke. 
 
Názov zložky CAS: % Klasifikácia 
Bárium Sulfáte 7727-43-7 < 60 nie 
Titanium dioxide 13463-67-7 < 55 nie 
Aluminum hydroxide 21645-51-2 < 60 nie 
Calcium carbonate 1317-65-3 < 60 nie 
Dolomite 16389-88-1 < 60 nie 
Nebezpečné zložky 
Na základe dostupných informácií o prípravku nie sú známe žiadne nebezpečné vlastnosti.  
 

Oddiel 4:   Opis opatrení prvej pomoci 
 
Všeobecné 
V prípade akéhokoľvek podozrenia, alebo ak príznaky pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc. Nikdy 
nepodávať ústami nič osobe v bezvedomí. 
Pri nadýchaní 
Postihnutého previesť na čerstvý vzduch, držať ho v teple. Zabezpečiť kľud. Ak je dýchanie 
nepravidelné alebo je zastavené, poskytnúť umelé dýchanie. Nič nepodávať ústami. Ak je postihnutý 
v bezvedomí uložiť ho do bezpečnej polohy a vyhľadať lekársku pomoc.  
Pri kontakte s pokožkou 
Okamžite odstrániť znečistenú odev. Dôkladne umyť pokožku mydlom a vodou alebo použiť vhodný 
čistiaci prostriedok. NEPOUŽÍVAŤ rozpúšťadlá alebo riedidlá.  
Pri zasiahnutí očí 
Odstrániť kontaktné šošovky, držať očné viečka otvorené. Vyplachovať s množstvom čistej, 
čerstvej vody (min.10 minút). Nikdy sa nepokúšajte čistiť stlačeným vzduchom. Vyhľadať 
lekársku pomoc. 
Pri požití 
Opláchnite a umyte si ústa vodou. Okamžite kontaktovať lekára. Vezmite postihnutého von na čerstvý 
vzduch, udržiavať v teple a nechať ho odpočívať. Zabezpečiť kľud. Nevyvolávať vracanie.  
 
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Hlavné príznaky  Žiadne akútne symptómy 
 
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Poznámky pre lekára   Žiadna informácia nie je k dispozícii. 
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Oddiel 5:   Protipožiarne opatrenia 
 
Vhodný hasiaci prostriedok 
Alkoholu-odolná pena, CO2, prášok, rozprašovaná voda  
 
Nevhodný hasiaci prostriedok 
Priamy prúd hasiacej vody 
 
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Požiar spôsobí hustý čierny dym. Vystavenie produktom rozkladu môže spôsobiť zdravotné riziko. 
 
Špeciálne ochranné prostriedky 
Vyžaduje sa vhodný dýchací prístroj. 
 
Rady pre požiarnikov 
Chladiť uzatvorené obaly vystavené požiaru vodou. Zabrániť úniku počas hasenia do odtokov 
a kanalizácie. 

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
Osobná prevencia 
Vylúčiť možné zdroje vznietenia. Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Nevdychovať prach. Riadiť sa 
opatreniami v bodoch 7 a 8. 
Odstrániť zápalné zdroje, prijať bezpečnostné opatrenia proti výbojom statickej elektriny, zaistiť 
dostatočné vetranie, nevdychovať prach, nosiť protiprachovú masku, ktorá 
spĺňa požiadavky normy EN 149 FFP2, nosiť kombinézu, aby sa zabránilo kontaktu 
s kožou, pracovné rukavice a antistatickú pracovnú obuv. 
 
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Zabrániť uvolneniu do životného prostredia . Zamedziť zvíreniu prachu. 
 
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Zadržať a pozbierať rozsypaný produkt nevýbušným vysávačom alebo pozametať mokrou kefou. 
Uložiť do kontajnerov a odovzdať na likvidáciu podľa príslušných lokálnych nariadení (viď bod 13). 
Zabrániť úniku do povrchovej, podzemnej vody a kanalizácie. Ak prípravok znečistí jazerá, rieky 
alebo kanalizáciu, informovať príslušné orgány v súlade s príslušnými nariadeniami.  
 

Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 
OSOBY TRPIACE NA OCHORENIA DÝCHACÍCH CIEST ALEBO ALERGIE NEMÔŽU BYŤ 
VYSTAVENÍ PRÁŠKOVÝM FARBÁM, ALEBO S NIMI NAKLADA Ť.  
 
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
 
- Prečítajte bezpečnostný list a štítok pred použitím. Vezmite požadované pracovné 
bezpečnostné opatrenia. 
- Na zabránenie výbuchu prachu, treba prijať opatrenia proti výbojom statickej 
elektriny, prijať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo emisií prachu, zabezpečiť, že množstvo 
prachu vo vzduchu je pod limitom najnižšej výbušnosti (pozri oddiel 9), chrániť elektrické 
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materiály a osvetľovacie zariadenie v súlade s platnými normami, zabrániť vzniku 
elektrických oblúkov, zabrániť aplikovať práškové lakovanie pri styku s horúcimi povrchmi a 
zdrojmi zápalu, zabezpečiť uzemnenie počas prenosu z jedného kontajnera do iného. 
Operátori musia mať antistatickú obuv, pracovný odev a podlaha by mala byť vodivá. Počas 
aplikácie práškového náteru na zariadenie nesmie byť zariadenie prevádzkované, alebo v 
akejkoľvek činnosti údržby, ktoré môžu spôsobiť plamene, ako sú zváranie, rezanie, brúsenie, 
kúrenie, atď. V opačnom prípade môže dôjsť k zápalu a výbuchu. 
- Zabezpečiť dostatočné vetranie miestnej a všeobecnej ventilácie, zabrániť emisii 
prášku do atmosféry s použitím vhodných filtrov, zabrániť dispergovaniu prášku v pracovnom 
prostredí, a neinhalovať prášok. Hustota prášku v pracovnom prostredí by mala byť 
udržiavaná pod limitnú hodnotu expozície (pozri kapitolu 8), a mali by byť použité 
respirátory EN149 FFP2. 
- Osoby, ktoré budú pracovať v prevádzke za použitia práškového lakovania by mali 
byť skontrolované lekárom pracoviska, a tí, ktorí majú problémy spojené s dýchacími cestami 
by nemali byť vystavené na práškové lakovanie. 
- Kontaktu s pokožkou a očí je potrebné sa vyhnúť. Vhodné osobné ochranné 
prostriedky by mali byť použité. V prípade, že je ovplyvnený v dôsledku vystavenia, pozri 
bod 04. 
- Pokožku umyť teplou mydlovou vodou po použití. Nepoužívajte riedidlo, a iné 
rozpúšťadlá. 
- Je zakázané fajčenie a konzumácia potravín-nápojov v aplikačných oblastiach. 
- Nebezpečný prach a / alebo dym môže vzniknúť v priebehu operácie, ako je brúsenie, 
zváranie, aplikácia práškovou farbou alebo sušiareň. Pracujte v dobre vetraných priestoroch. 
V prípade potreby, použite vhodné osobné ochranné pomôcky (Respirátor). 
- Musia byť vždy skladované v originálnom balení. 
- Práškové lakovanie, kabína by mal byť prevádzkovaná za podmienok odporúčaných 
výrobcom. 
- Vyhnite sa kontaktu s výbušnými, oxidujúcimi a horľavými látkami. 
- Zamedzte vstupu nepovolaných osôb do aplikačnej oblasti. 
 
 
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
 
- Farby musia byť vždy uložené a uzavreté v originálnom balení. Otvorené balenia by 
mali byť znovu uzavreté a uložené vo zvislej polohe, aby sa zabránilo rozsypaniu. 
- Skladovacia teplota by mala byť <30 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť 
<50%. 
- Keďže práškové farby sú hygroskopické, v prípade, že teplota skladovania je 
chladnejšia ako aplikačné prostredie, náter by mal dosiahnuť teplotu prostredia aplikácie. Pre 
optimálny výkon, by mali byť farby skladované a používané v dobre vetraných priestoroch. 
- Teplota by mala byť menšia ako 30 ° C. 
- Farby by mali byť uložené v samostatnej oblasti, ďaleko od potravín a nápojov. 
- Farby je treba skladovať v suchých, dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu 
zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Farby by nemali byť držané v blízkosti pece, aj 
keď dočasne. 
- Nepoužívajte prázdne obaly pre ukladanie alebo manipuláciu ostatných surovín / látok. 
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Špecifické konečné použitie 
- Tento výrobok bol vyrobený pre priemyselné podniky; nie je vhodný pre domáce 
použitie. 
 
Informácie pre bezpečné zaobchádzanie 
Vykonať opatrenia na zabránenie tvorby prachu vo vyššej koncentrácii ako dovoľujú limity 
horľavosti, výbušnosti alebo pracovného prostredia. Elektrické zariadenia a osvetlenie chrániť podľa 
príslušných štandardov, aby sa predišlo kontaktu prachu s horúcim povrchom, iskrou alebo iným 
zdrojom vznietenia. Prípravok môže nabíjať elektrostaticky: vždy použiť uzemňovacie vedenie pri 
prenášaní z jedného kontajnera do druhého. Pracovníci by mali nosiť antistatickú obuv a oblečenie 
a podlaha by nemala byť vodivého typu. Predchádzať kontaktu s pokožkou a očami. Predchádzať 
vdýchnutiu prachu, čiastočiek a rozprašku ktorý vzniká pri aplikácii tohto prípravku. Predchádzať 
vdýchnutiu prachu z práškovania. Pri aplikácii je zakázané fajčiť, jesť a piť. Dodržiavať zdravotné 
a bezpečnostné opatrenia podľa pracovných predpisov. 
Informácia o ochrane pred výbuchmi a požiarom 
Zabrániť tvorbe prachu, nebezpečenstvo výbuchu prachu. 
Požiadavky  na skladovacie priestory a obaly 
Skladovať pri teplote medzi 5oC až 25 oC v suchých, dobre vetraných priestoroch, oddelene od zdrojov 
tepla a priameho slnečného žiarenia. Skladovať v dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred zdrojom 
tepla, iskier a otvoreného ohňa. Zákaz fajčiť. Zabrániť neoprávnenému vstupu. Otvorené obaly znova 
dôkladne uzatvoriť a skladovať vertikálne aby sa zabránilo úniku. 
Ďalšie informácie o skladovaní 
Vždy skladovať v obale z rovnakého materiálu ako bol pôvodný obal. Pre osobnú ochranu viď bod 8. 
Dodržiavať opatrenia uvedené na etikete.  
 
 
Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 
Limitné hodnoty expozície 
Látky CAS číslo TWA ZAOD mg/m3-8h TWA ZAOD mg/m3-8h 
Barium Sulfate 7727-43-7 4 (EH40-2005) 10 (EH40-2005) 
Titanium dioxide 13463-67-7  4 (EH40-2005) 10 (EH40-2005) 
Ferric oxide 1309-37-1  5 (EH40-2005) x 
Aluminum hydroxide 21645-51-2 2 (EH40-2005) x 
Calcium carbonate 1317-65-3 4 (EH40-2005) 10 (EH40-2005) 
Dolomite 16389-88-1 5 (EH40-2005) 10 (EH40-2005) 
 
 
Dodatočné informácie o technických opatreniach 
Zabrániť vdýchnutiu prachu. Tam kde je to primerane možné, je to možné dosiahnuť používaním 
lokálneho odsávania a dobrým všeobecným výťažkom. Ak tieto opatrenia nie sú dostatočné na 
udržanie stavu prachu pod OEL, musí sa použiť vhodná respiračná ochrana.  
Zložky s kritickými hodnotami ktoré vyžadujú sledovanie na pracovisku (limitné koncentrácie) 
Prostriedky osobnej ochrany 
Ochrana dýchacích ciest 
Ak pracovníci sú vystavení koncentrácii nad limit, musia používať vhodné certifikované respirátory. V 
prašnom prostredí, by mali byť použité EN149 FFP2 trieda respirátor. 
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Ochrana rúk 
Pri dlhodobom alebo opakovanom styku, používať ochranné rukavice. Pracovné rukavice by mal byť 
použité SK 388. Ochranné krémy môžu pomôcť pri ochrane vystavenej pokožky, ale nemali by byť 
použité ak už došlo k styku s pokožkou.  
Ochrana očí 
Ochranné okuliare sa musia použiť pri riziku vystavenia. V oblastiach, kde je pravdepodobnosť 
kontaktu s očami, použite ochranné okuliare v súlade s normou EN166. 
Ochrana tela 
Zamestnanci by mali nosiť ochranné oblečenie. Pri výbere ochranného oblečenia by sa malo dbať o to, 
aby oblečenie zabránilo podráždeniu a iritácii pokožky na krku a na zápästí pri kontakte s práškom.  
Ochrana nôh 
Je potrebné nosiť anti-statické protišmykové pracovné topánky. 
Hygienické opatrenia 
Po manipulácii s chemikáliami, vždy umyte ruky, paže a tvár pred jedlom, fajčením a používaním 
toalety, a na konci pracovnej doby. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. Uistite 
sa, že umývacie stanice a núdzové sprchy sa nachádzajú v blízkosti pracovnej oblasti. Periodické 
zdravotné testy a vyšetrenia určí lekár na pracovisku. 
Obmedzovanie expozície životného prostredia 
Farbe by malo byť zabránené rozsypaniu na zem, emisii do ovzdušia, miešaniu do kanalizácie. 
Aplikácia by mala byť vykonaná v kabínach so zodpovedajúcim odsávaním vzduchu. Odpady a 
použité obalové by mali byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi v oblasti odpadov, a to 
spôsobom, ktorý nespôsobí emisie prachu. 
 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
 
Fyzikálny stav       tuhý, jemný prášok 
Bod vzplanutia      neudáva sa  
Dolná hranica výbušnosti     20  g/m3 
Horná hranica výbušnosti     70 g/m3 
Hustota    (20oC)   1,2-1,9 g/cm3 
Bod mäknutia        >50 oC 
Rozpustnosť vo vode    (20oC)   nerozpustný 
Tlak pary        Žiadny 
Hodnota pH v hodnote pH vody sa nemení 
Zápalná teplota       450-600 ° C 
Minimálna zápalná energia      5-20 Mj 
Samovznietenie: Produkt nie je vznietivej povahy. 
Výbuch: Tento výrobok nie je výbušný, ale môže spôsobiť exploziu prášku a zmesi vzduchu 
 
Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 
Reaktivita 
Za normálnych podmienok je výrobok stabilný 
 
Chemická stabilita 
Za normálnych podmienok je stály 
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Možnosť nebezpečných reakcií 
Viz informácie v oddieloch 2 a 9 
Podmienky ktorým je potrebné sa vyhnúť 
Stabilný pri dodržaní odporučených skladovacích a manipulačných opatrení (viď bod 7) 
 
Nekompatibilné materiály 
Informácie nie sú k dispozícii 
 
Nebezpečné produkty rozkladu 
Pri vystavení vysokým teplotám môžu vzniknúť nebezpečné rozkladné produkty ako kysličník 
uhoľnatý a oxid, dym, oxidy dusíka. 
 

Oddiel 11: Toxikologické informácie  
 
Skúsenosť z praxe 
Práškové farby môžu spôsobiť lokálnu kožnú iritáciu na povrchu kože, alebo pod tesným oblečením. 
Dodatočné toxikologické informácie 
Na samotný prípravok nie sú dostupné údaje. Prípravok bol hodnotený podľa konvenčnej metódy 
podľa Nariadenia o nebezpečných prípravkoch 1999/45/EC a adekvátne zatriedený pre toxikologické 
nebezpečenstvá. Viď bod 2 a 15 pre bližšie informácie.  
 

Oddiel 12: Ekologické informácie  
 
Dodatočné ekologické informácie 
Všeobecné ekologické informácie  
Údaje o samotnom prípravku nie sú dostupné. Zabrániť zbytkom práškových farieb aby sa dostali do 
odtokov alebo kanalizácie, alebo aby mohli znečistiť podzemné alebo povrchné vody.  
Ekotoxicita 
Tieto zmesi neboli klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie podľa nariadenia (ES) č 
1272/2008 [CLP] 
Aktivita 
Práškové farby nie sú rozpustné vo vode. Nemenia na pH vody. 
Stálosť a odbúrateľnosť 
Neboli identifikované žiadne riziká počas vykonaných skúšok a dlhodobého užívania práškových 
náterových hmôt, ktoré neobsahujú nebezpečné látky. 
Bioakumulačný potenciál 
Bolo zistené, že odpady práškovej farby, ktoré neobsahujú nebezpečné látky, nesené pomocou 
dažďových vôd neovplyvnujú podzemné a povrchové vody. 
Doplňujúce informácie 
Odpady by nemali byť vypúšťané do potrubia odpadových vôd alebo vodných zdrojov alebo oblasti, 
ktoré môžu mať vplyv na podzemné a nadzemné vodné zdroje. 
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Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 
Zabrániť úniku do odtokov alebo kanalizácie, alebo znečisteniu podzemných alebo povrchových vôd. 
Odpad vrátane prázdnych obalov by mali zneškodňovať autorizované subjekty. V súlade so špeciálnou  
legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva farbiarsky priemysel nesmieť prijímať späť prázdne 
obaly.  
 
 
 

Oddiel 14: Informácie o doprave 
 
Nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. 
 
Preprava len v súlade s ADR predpismi pre cestnú prepravu, RID predpismi pre železničnú 
prepravu, IMDG predpismi pre námornú prepravu a ICAO/IATA predpismi pre leteckú prepravu.  
 
Pozemná preprava ADR/RID 
Klasifikácia 
Trieda    nie je nebezpečný pre cestnú a železničnú prepravu 
 
Námorná doprava IMDG/GGV more 
Klasifikácia 
IMDG-Code   nie je nebezpečný pre námornú prepravu 
 
Letecká doprava ICAO-TI a IATA-DGR 
Klasifikácia 
Trieda    nie je nebezpečný pre leteckú prepravu 
 

Oddiel 15: Regulačné informácie 
 
Označovanie v súlade s nariadeniami EEC 
Nariadenie EÚ (ES) 1907/2006 (REACH) 
Príloha XIV - zoznam látok podliehajúcich autorizácii látky vzbudzujúcej veľké obavy 
Žiadna z týchto zložiek nie je uvedená. 
Príloha XVII - obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných 
látok a zmesí . 
Nepoužiteľné. 
 
P-vety 
260 Nevdychujte prach. 
51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
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Oddiel 15: Iné informácie 
 
Ďalšie informácie 
Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov vyhovujú národnej aj EU legislatíve. Avšak 
nemáme vedomosti a kontrolu nad pracovnými podmienkami užívateľov. Výrobok nemôže byť 
použitý na iný účel ako ten uvedený v bode 1, ak nebol poskytnutý písomný súhlas. Je v plnej 
zodpovednosti užívateľa aby zabezpečil všetky opatrenia v súlade s legislatívnymi požiadavkami 
a lokálnymi nariadeniami. 
 
Tieto údaje sú založené na našich súčasných poznatkoch. Nenahrádzajú žiadnu garanciu na akékoľvek 
špecifické vlastnosti výrobku a neuzatvárajú právoplatný zmluvný vzťah. 
 


