Pokyny pro přepravu po silnici – Barvy SOKRATES
NÁKLAD: Vodou ředitelné nátěrové hmoty.
VLASTNOSTI NÁKLADU: Kašovité, nebo kapalné konzistence, v plastových nebo
plechových obalech. Nátěrové hmoty zn. SOKRATES nejsou charakterizovány jako
nebezpečné. Nepodléhají národním a mezinárodním předpisům pro pozemní / železniční,
silniční /, námořní a leteckou dopravu. Nepodléhají povinnosti označování.
CHEMICKÉ SLOŽENÍ:
- voda …………………………………………..
………….. 15 až 60 %
- vodou ředitelná pojiva – pryskyřice, na bázi akrylátů, alkydů nebo polyuretanů … 25 – 90 %
- vysokovroucí organická rozpouštědla ………..
………….. 1 - 15 %
- plniva – mastek, vápenec ……………………..
………….. 30 - 45 %
- anorganické pigmenty – oxid titanu a oxidy železa
…………… do 22 %
- organické pigmenty …………………………...
…………… do 12 %
- aditiva – odpěňovače a smáčedla ……………...
…………… do 2 %
- amoniak ………………………………………..
………… max. 0,2 %
………… do 0,05 %
- biocidy – účinná látka ….……………………..
NEBEZPEČÍ POŽÁRU: Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201
DRUH NEBEZPEČÍ pro životní prostředí: Nebezpečí kontaminace povrchových a
spodních vod včetně čistíren odpadních vod.
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY: Pracovní oděv, holinky a rukavice z umělé hmoty
nebo gumy. Při dodržení základních hygienických podmínek nepředstavuje nátěrová hmota
pro člověka zdravotní nebezpečí
Při požáru vozidla: dýchací přístroj podle potřeby – stupně expozice.
VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ ŘIDIČEM:
- vypnutí motoru
- zákaz kouření
- zabezpečení vozovky a varování ostatních uživatelů
- při úklidu rozlitých hmot používání osobních ochranných pomůcek
DODATEČNÁ / SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ ŘIDIČEM:
- omezit a zastavit vytékání nátěrové hmoty.
- zamezit úniku nátěrové hmoty do vodotečí včetně kanalizace. Vtoky utěsnit ochrannou
folií a zeminou.
- zadržovat nebo vstřebávat unikající nátěrovou hmotu pomocí písku, Vapexu, zeminy
nebo jiného vhodného materiálu.
- uniklou nátěrovou hmotu s použitými absorbčními materiály- zeminou , pískem,
Vapexem- uložit do vhodných obalů. S uniklou barvou a kontaminovanou zeminou je
nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem.
- Při úniku uvědomit hasiče na tel. číslo 150 a policií na tel. číslo 158 a výrobce na
tel. čísle 495 489 000.
VYBAVENÍ: Smeták, lopata, obal s Vapexem, folie pro zakrytí vtoků do kanalizace, sběrný
obal pro znečištěnou zeminu a znečištěné absorbční materiály.

PRVNÍ POMOC: Znečištěnou pokožku umýt mýdlem a vodou, při zasažení očí neprodleně
vypláchnout větším množstvím vody. Podle potřeby vyhledat lékaře.

Telefonický dotaz: 495 489 000 - výrobce BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní 786
503 51 Chlumec n. C.

Platí pouze během přepravy po silnici

