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KLASIFIKACE A POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

BILAK A není podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) klasifikována jako nebezpečná chemická směs. 

Podle ustanovení §16, odst.3 Zák.O ochr.ovzduší č.201/2012Sb. není barva v tomto ohledu považována za chemickou směs obsahující 

organická rozpouštědla (VOC). Barva obsahuje méně než 2,0% organických těkavých látek (VOC) … 2-Butoxyethylacetát (CAS: 112-07-

2). Uchovávejte mimo dosah dětí (P102). Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem (P262). Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte 

ani nekuřte (P270). Používejte požadované osobní ochranné prostředky (P281). PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE 

zvracení (P301+P330+P331). PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře 

(P301+P312).  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření (P314). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování (P305+P351+P338). 

 

ODPADY:

Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy 

nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení nejlépe do pyrolitické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s 

odpady v souladu se zákonem. Kódy odpadů:  080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N); 150110 – obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N); 150102 - plastový obal O) … čistý.

Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO - KOM  č. EK -F - 05000020.

Informace pro přepravu: Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a chemických směsí.

DOKUMENTACE: 

Vydáno prohlášení o shodě dle §13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v plat.zn. a dle ust. §5 NV č. 163/2002 Sb.(aktual.zn. č.312/2005 Sb.), 

certifikát č. 227/C5/2013/0333 a STO 227-STO-13-0333 vydané AO č. 227. 

GARANČNÍ DODATEK VÝROBCE:
Technicko-technologické informace, které o našich výrobcích veřejně šíříme, zvláště rady pro zpracování a jejich použití,  jsou založeny na našich 

znalostech z oblasti vývoje a výroby těchto povlakových materiálů a také dnes již více než 25-letých zkušenostech s uplat-něním těchto našich materiálů v 

praxi. Empirické znalosti shromažďujeme při jejich používání jak za standardních podmínek  

korespondujících s aktuální úrovní techniky v oboru, tak z četných výjimečných realizací. Aplikační postupy uváděné v naši výrobkové dokumentaci jsou tedy 

orientační v tom smyslu, že jejich přesnost je ovlivňována podmínkami při zpracování a dalšími vnějšími vlivy,  četností výrobků, rozdílným charakterem a 

úpravou podkladů, … Veškerá doporučení firmy BIOPOL paints, s.r.o.  jsou tedy objektivně do jisté míry nezávazná. Stejnou váhu pro docílení deklarovaných 

užitných vlastností výrobků má i odborná erudice a zkušenosti realizátora. Aplikátor tedy nese odpovědnost  za správné použití konkrétního výrobku podle 

návodu k použití i za správný způsob provedení nátěrového systému;  musí tedy vždy odborně vyhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by 

mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli pokaždé provést zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh 

aplikovaného povrchu. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu ve výrobkové dokumentaci (technických listech, metodických pokynech, podnikových 

předpisech, bezpečnostních listech, …) bez předchozího upozornění. Ujistěte se tedy vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu 

výrobku,  případného metodického pokynu  pro jeho aplikaci v modelové situaci i předpisy pro bezpečné nakládání s výrobkem (zejm.BL).  Tyto informace 

jsou spolu s dalšími dokumenty k dispozici v  sídle naší firmy Okřínek č.p.29, 290 01  Poděbrady,  tel.č.325653080, 325653122; E-mail: info@biopol.cz; ; 

samozřejmě i na webu  www.biopol.cz. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“.

EUH 208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.  
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