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INFORMAČNÍ LIST 
V OBLASTI BEZPEČNOSTI 

(Informační list není povinný a je poskytován dobrovolně v souladu s Nařízením (CE) REACH č. 1907/2006 ze dne 
18/12/2006 – čl. 32) 
 

1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 

Obchodní název  MEL600M00000028      

Obchodní kód  METASMALTO MURALE BASE M                                   

Dodavatel: 
 FRANCHI&KIM Industrie Vernici S.p.A. - Via Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo (BS) 
 Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664 
 Nouzové telefonní číslo: 030/213555 (8,15 - 17,15 od pondělí do pátku) 

2. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

Výrobek se nepovažuje za nebezpečný podle Nařízení CE 1272/2008 (CLP). 
Obsahuje:  
Směs: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one [EC č. 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one [EC č. 
220-239-6] (3:1): Může vyvolat alergickou reakci. 
2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. 

Neobsahuje látky, které představují nebezpečí pro zdraví a pro prostředí ani látky, které mají podle ES limity pro 
vystavení na pracovišti, v koncentracích vyšších než jak je uvedeno v Nařízení CLP a příslušné klasifikaci. 

3. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 

 Výrobek není nebezpečný pro zdraví; doporučuje se pracovat podle běžných hygienických předpisů. 
 Při styku s kůží: Pečlivě umyjte zasažené oblasti kůže vodou a mýdlem nebo vhodnými čisticími prostředky. 
 Při zasažení očí: Oplachujte pod proudem tekoucí vody; pokud nepříjemný pocit trvá, vyhledejte lékaře. 
 Při požití: Okamžitě vyhledejte lékaře; zvracení vyvolávejte pouze podle pokynů lékaře. 

4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Výrobek není hořlavý. V případě požáru ochlaďte nádoby, aby nedošlo k rozkladu výrobku a vytvoření látek, 
které by potenciálně mohly být nebezpečné pro zdraví a bezpečnost. 

5. ZACHÁZENÍ A OSOBNÍ OCHRANA 

 I přesto, že výrobek nemůže být označen jako nebezpečný, doporučujeme vyhnout se přímému i nepřímému 
kontaktu a používání vhodných prostředků osobní ochrany jako jsou pracovní rukavice a kombinéza; řiďte se 
podle směrnic o hygieně a bezpečnosti osob; nejezte, nepijte ani nekuřte při zacházení s výrobkem. 

 Umývejte si ruce vždy před každou přestávkou a na konci pracovní doby. 

6. USKLADNĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

Výrobek uskladňujte v původních, dobře uzavřených obalech na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před 
mrazem, teplem a přímými slunečními paprsky. 
Používejte podle správných pracovních postupů, zajistěte, aby výrobek neunikal do prostředí. 
Odstraňte podle platných místních a státních nařízení. 

 
Poznámka pro uživatele: 
Informace uvedené v tomto listu se zakládají na našich stávajících znalostech a jsou poskytovány v souladu se státními předpisy a 
směrnicemi ES. Je vždy zodpovědností uživatele, aby se řídil podle hygienických, bezpečnostních a ekologických směrnic daných 
platnými zákony. 
Informace obsažené v tomto listu považujte za popis vlastností výrobku za účelem bezpečnosti: Nepovažujte je za záruku 
vlastností samotného výrobku. 


