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1. Identifikace přípravku a společnosti 
1.1 Identifikace přípravku  Mistral Mozaiková omítka 
1.2 Použití přípravku: Směs pro přípravu omítek k vnitřnímu i vnějšímu použití. 
1.2 Identifikace výrobce: Mistral Paints  s.r.o. 
Sídlo: Poděbradská 65a, Praha 9 , 198 00 

 
Telefon / Fax: +420 281 865 606 
elektronická adresa: hladuvka@mistral-paints.cz 
Nouzové telefonní číslo: (ČR): 224 919 293, 224  915 4 02 (Toxikologické informační středisko, 

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2) 

2. Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace přípravku: není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS (vyhl. 232/04 Sb.):  - 
2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:  za normálního použití nemá 
nepříznivé účinky;  viz dále body 8, 11, 15 
2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: za normálního použití nemá nepříznivé účinky;  viz dále 
body 12, 15 
2.4 Další rizika včetně nesprávného použití přípravku:  nejsou známa       

3. Složení / informace o složkách 
2.1 Chemická charakteristika (popis):  Speciální pojiva na čisté akrylátové bázi, barevné písky, přírodní vápence, 
chemikálie, plniva. 
Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS:  neobsahuje nebezpečné látky  
Chemický název: Číslo CAS: 

Číslo  ES (EINECS): 
Obsah v %: Klasifikace látky: 

 Výstražný symbol, R věta 
     -    - -    - 

4. Pokyny pro první pomoc: 
4.1 Všeobecné pokyny: V případě nevolnosti nebo pochybností vyhledejte lékaře.  
4.2 Při nadýchání: Inhalace není pravděpodobná.  
4.3 Při styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem nebo podobným mycím prostředkem.  
4.4 Při zasažení očí: Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut 

s rozevřenými očními víčky.  Ujistěte se, že předtím byly vyjmuty kontaktní 
čočky. Při podráždění vyhledejte lékaře. 

4.5 Při požití: Vypláchnout ústa vodou a vyhledat lékaře. 

5. Opatření pro hašení požáru:     
5.1 Vhodná hasící média odpadá 
5.2 Nevhodná hasící média : -   
5.3 Zvláštní nebezpečí  odpadá 
5.4 Další informace: - 

6. Opatření v případě náhodného úniku (při nehodě, havárii) 
6.1 Bezpečnostní opatření pro 
 ochranu osob: 

Používejte ochranné osobní pomůcky (viz bod 8). 
 

6.2 Bezpečnostní opatření pro 
 ochranu životního prostředí 

Mechanicky shromážděte do vhodné uzavíratelné nádoby. Zamezte úniku do 
kanalizace nebo vodních toků.  

6.3 Doporučené metody čistění a 
    zneškodnění : 

Kontaminované místo omyjte vodou. Odpad likvidujte v souladu s místními 
předpisy. (viz dále bod 13).  

7. Zacházení a skladování 
7.1  Pokyny pro zacházení (Preventivní opatření): 
S přípravkem zacházejte opatrně a dodržujte pravidla pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. 
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:  
Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Ochrana vod: postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
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7.2  Skladování: 
Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C.  
Chraňte před mrazem. Záruční doba: 6 měsíců od data výroby.  
Další údaje: Pracovníci musí být informováni o rizicích při práci s tímto přípravkem. 
7.3  Specifické použití: Směs pro přípravu omítek. Bližší údaje viz technický list. 

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
8.1 Technická opatření : 
Dodržujte hygienické a bezpečnostní předpisy při práci.  
8.1. Limitní hodnoty  NV č. 361/2007 Sb.  
expozice: Limitní hodnoty nejsou stanoveny 
8.2 Osobní ochranné Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanoven 
  
prostředky  (omezování 
expozice pracovníků): 

Volbu ochranných prostředků přizpůsobte druhu vykonávané práce. 
Všechny osobní ochranné prostředky musí být voleny tak, aby splňovaly požadavky 
místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  

8. 2.1 Ochrana   
dýchacích cest 

Při doporučeném způsobu používání není nezbytná.  

8.2.2 Ochrana rukou Používejte ochranné rukavice.   
Obecné pokyny: Ochranné rukavice by v každém případě měly být prověřeny 
vzhledem ke vhodnosti jejich používání na příslušném pracovišti. 

8.2.3 Ochrana očí Při nebezpečí kontaktu používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.  
8.2.4 Ochrana kůže Používejte vhodný ochranný oděv  
8.2.5 Další údaje Prostředky osobní ochrany používejte dle druhu práce.   

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
Skupenství (při 20°C): pastovité 
Barva: dle označení  
Zápach (vůně): slabě po akrylátech  
Hodnota pH (při 23°C): -  
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C) -  
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C) -  
Bod vzplanutí (°C) nehořlavý  
Hořlavost nepoužitelný  
Samozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nepoužitelný  
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) -  
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) -  
Oxidační vlastnosti: -  
Hustota par  (vzduch = 1) nepoužitelný  
Tenze par (při 20 °C) (kPa):  -   
Viskozita (při 20oC) (s)  -  
Hustota (kg/dm3 při 23 °C): -  
Rozpustnost (při 20°C) ve vodě: 
v tucích  (včetně specifikace oleje): 

mísitelný       

Obsah rozpouštědel - VOC (% hm.) < 3 dle vyhlášky 355/2002 Sb., ve zn. pozd. předpisů 

10. Stálost a reaktivita:   
10.1 Podmínky, kterým je třeba 
zamezit: 

Přípravek je považován za normálních podmínek a obvyklého použití za 
stabilní.  

10.2 Látky a materiály, s nimiž 
přípravek nesmí přijít do styku : 

odpadá 

10.3 Nebezpečné produkty 
rozkladu: 

odpadá 

11. Toxikologické informace:  
Akutní toxicita : údaje o samotném přípravku nejsou k dispozici 
Primární dráždivost  
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Styk s kůží Nedráždí.  
Styk s očima Nedráždí. 
Senzibilizace Senzibilizace není známa. 
Další toxikologické údaje Přípravek je na základě všeobecného postupu pro klasifikaci přípravků dle 

platných předpisů není hodnocen jako nebezpečný pro lidské zdraví. 

12. Ekologické informace:  
              O samotném přípravku nejsou informace k dispozici.  
   Ekotoxicita:   
 Mobilita : - 
 Persistence a rozložitelnost: - 
 Bioakumulační potenciál: -  
              Nebezpečí  pro vodu: 1 slabě škodlivý 
               Poznámka: Nevylévejte do kanalizace.  

13. Pokyny k likvidaci: 
Název odpadu Klasifikace odpadu Druh odpadu 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 Ostatní odpad 
Plastové obaly 15 01 02 Ostatní odpad 
13.1 Likvidace odpadu 
Odpad likvidujte v souladu s místními a národními předpisy  (zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů a jeho 
prováděcí předpisy). 
Předejte oprávněné osobě k nakládání s odpady.  Zamezte úniku do kanalizace a vodních toků a půdy. 
Vyčištěné obaly lze recyklovat 
13.2 Obalový odpad: Prázdné obaly je třeba recyklovat nebo likvidovat v souladu s místními a národními předpisy 
(zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy).  

14. Informace pro přepravu :  není nebezpečným zbožím z hlediska přepravy 
 

15. Informace o předpisech 

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES, vyhlášky 232/2004 Sb. (v aktuálním znění) uvedeny na štítku:  

Nebezpečná látka: -  
Symbol nebezpečnosti:  - 
 
R věty   -   
S věty  -    

Obsah VOC: < 3% hm. dle vyhlášky 355/2002 Sb., ve zn. pozd. předpisů 

Právní předpisy vztahující se k přípravku :  
Předpisy EU 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění aktuálních změn 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
Nařízení ES č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v aktuálním znění 
Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků 
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů  ve znění aktuálních změn 
Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci ve znění aktuálních změn 

Národní předpisy   
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
předpisy 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy  
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 

 

16. Další informace  
Dodatečné informace: 
Informace tohoto bezpečnostního listu jsou založeny na úrovni soudobých znalostí a platné evropské legislativě. 
Představují popis bezpečnostních doporučení pro tento výrobek: nelze je považovat za záruku vlastností výrobku. 
Při zpracování české verze bezpečnostního listu se vycházelo ze směrnice 1999/45/ES  (vyhlášky č. 232/2004 Sb.) 
a údajů uvedených v informacích o obsažených složkách. 
Tento bezpečnostní list  obsahově i formálně odpovídá požadavkům nařízení (ES) 1907/20069. 
Hodnocení chemické bezpečnosti látek obsažených v tomto přípravku nebylo provedeno. 
Klasifikace přípravku byla provedena v souladu se směrnicí 1999/45/EHS (vyhl. 232/04 Sb.) s použitím informací o 
jednotlivých obsažených složkách. 
Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost. 
Úplné znění R vět z bodu 3: - 
 


