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1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO 

DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA  
 
1.1. Identifikace látky nebo přípravku:  
 Obchodní název látky: ADDITOL VXW 4940 

 

 Označení látky:    kombinované sušidlo 
 
1.2. Použití látky nebo přípravku: aditivum 
 

1.3. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 

Výrobce:   Cytec Industrie Inc. 
    Five Garret Mountain Plaza, West Paterson 
    New Persey 07424, USA 
  Telefon:  +1-973/357-3193 
  Fax: +43-50399-1249 
  Nouzové tel. číslo:  +31-181-295600 
 
 Dovozce/první distributor: POLYVIA NOVA, spol. s r.o.  
   Nad Vývozem 4844, 760 05 Zlín  
  
   Tel.:  +420-577 141 171, 577 142 192  
   Fax: +420-577 142 144 
   Identifikační číslo: 499 754 71 
 
1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko 
   Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2 
   Tel.: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 (24 
hodin/den) 
 
2.  INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:    

 
Mastné kyseliny C6-C12, barnaté soli  
Koncentrace:  7,7 % 
Číslo CAS: 68876-86-8 
Číslo EINECS: 272-530-2 
Klasifikace: R20/22 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn 
 
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, upravená vodíkem, s nízkým bodem varu 
  
Koncentrace:  18 % 
Číslo CAS: 64742-48-9 
Číslo EINECS: 265-150-3 
Klasifikace: R65; R66 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn 
 
 
 



Kobaltkarboxylát 
Koncentrace:  10,5 % 
Číslo CAS: 1588-79-0 
Číslo EINECS: 216-452-9 
Klasifikace: R22; R38; R43 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn; Xi 
 
Zirkonkarboxylát 
Koncentrace: 13,3 % 
Číslo CAS: 22464-99-9 
Číslo EINECS: 245-018-1 
Klasifikace: R38 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi 
 
2-butanonoxim; Ethyl methyl keton oxim; Ethyl methyl ketoxim 
Koncentrace:  1,7 % 
Číslo CAS: 96-29-7 
Číslo EINECS: 202-496-6 
Klasifikace: R40; R21; R41; R43 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn; Xi 
 
Kyselina 3,5,5-Trimethylhexanová 
Koncentrace:  2,6 % 
Číslo CAS: 3302-10-1 
Číslo EINECS: 221-975-0 
Klasifikace: R22; R36 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn; Xi 
 
Nonylfenol ethoxylát 
Koncentrace:  12 % 
Číslo CAS: 9016-45-9 
Klasifikace: R36/38; R53 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi 
 
Butylglykol 
Koncentrace:  <=3,6 % 
Číslo CAS: 111-76-2 
Číslo EINECS: 203-905-0 
Klasifikace: R20/21/22; R36/38 
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn; Xi 
 
Kompletní znění R-vět viz kapitola 16.  
 
 
3.  ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

3.1. Klasifikace látky nebo přípravku:   
3.2. Nejdůležitější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky: 

zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči 
a kůži. Omezený důkaz karcinogenního účinku. Může 
vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.    

3.3. Účinky na životní prostředí při používání látky: 



3.4. Možné účinky při nevhodném použití látky: 
 
 

4.  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 

4.1. Všeobecné pokyny: zašpiněné, postříkané oblečení ihned vysvlékněte. 

4.2. Opatření první pomoci/při vdechnutí: postiženou osobu vyveďte na čerstvý vzduch a v klidu 
ji uložte. 

  V případě potíží zajistěte lékařské ošetření.   

4.3. Opatření první pomoci/při styku s kůží: při styku s kůží ihned omyjte vodou a mýdlem. 
V případě  

   trvalého dráždění kůže vyhledejte lékaře.  

4.4. Opatření první pomoci/při zasažení očí: při zasažení očí je důkladně vymyjte velkým 
množstvím vody a  

       prokonzultujte to s lékařem. 

4.5. Opatření první pomoci/při požití:  nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře a 
předložte mu  

       bezpečnostní list. 

4.6. Pokyny pro lékařské ošetření:  symptomy: bolesti hlavy, omámenost, závratě.                   
      Ošetřovat symptomaticky.  
 

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH  
 

5.1. Vhodná hasiva: vodní mlha, hasící prášek, pěna, oxid uhličitý. 

5.2. Z bezpečnostních důvodů nevhodná hasiva: 
Plný proud vody. 

5.3. Zvláštní nebezpečí způsobená expozicí samotné látce nebo přípravku, jeho produktům 
hoření nebo  

 vzniklým plynům: 
 Při požáru jsou kouřovými plyny určujícími nebezpečí: oxid uhelnatý (CO). 
 Plyny vzniklé při hoření organických látek se zásadně řadí k plynným jedovatým 
látkám. 
5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
 Při požáru použijte vhodný respirátor. 
5.5. Další údaje 
 Shoří za silného vzniku sazí. 
 Odstraňte produkt z oblasti požáru, v opačném případě zchlaďte nádoby vodou. 
Snížení teploty vede  

k zamezení zvýšení tlaku.  
 Žhavé zbytky a kontaminovaná hasicí voda musí být odstraněny podle místních 
úředních předpisů. 
 
 
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

6.1. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: 
Zajistěte dostatečné větrání. 
Zápalné zdroje udržujte v dostatečné vzdálenosti.  

6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: 
 Zamezte vniknutí do kanalizace nebo vod. 
 Při úniku produktu do vodstva, půdy nebo kanalizace, ihned informujte příslušné 
úřady. 



6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: 
 K zachycení používejte materiál nasávající kapaliny (např. písek, křemičitou směs, 
univerzální pojivo).  
 Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly Odstranění.  
6.4. Dodatečné odkazy 

Informace k osobní ochranné výbavě viz. kapitola 8. 
 

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ 
LÁTKY NEBO  
    PŘÍPRAVKU 
 

7.1. Pokyny pro zacházení: 
 Zajistěte dobré větrání na pracovišti, v případě potřeby místní odsávání.  
 Při zpracování a manipulaci je nutné dbát na dodržování platných hraničních 
limitů na pracovišti.  
 
7.2. Pokyny pro skladování: 
 Udržujte v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů – nekuřte. 
 Zamezte vzniku vznětlivých plynných směsí.  
 Učiňte opatření proti vzniku elektrostatického náboje (uzemnění při stáčení).  
 Výpary mohou při styku se vzduchem tvořit výbušné směsi.  
 Dbejte na všeobecná pravidla preventivní provozní protipožární ochrany. 
 Udržujte nádrže suché, těsně uzavřené a uchovávejte je na chladném, dobře 
větraném místě. 
 Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. 
 Neskladujte společně s kyselinami a zásadami. 
 Neskladujte společně s oxidačními prostředky. 
 Skladujte a přepravujte odděleně od potravin.  
 

8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 
 

8.1. Expoziční limity:   

 
 

Název látky PEL (mg.m-3) NPK-P (mg.m-3) 

Butylglykol (CAS 111-76-2) 100 200 
 
 

8.2. Omezování expozice:   nevdechujte výpary. Zamezte styku s očima a s kůží.   

8.2.1. Omezování expozice pracovníků: 
 Před přestávkami a ukončením práce si umyjte ruce. 
 Při práci nekuřte, nejezte ani nepijte.  
 Zašpiněný, potřísněný oblek ihned vysvlékněte. 
 Udržujte v dostatečné vzdálenosti od potravin a nápojů. 
 Preventivní ochrana kůže ochrannou kožní mastí. 
 Při zacházení s chemikáliemi je nutné dbát na běžné bezpečnostní předpisy. 
8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů:  respirátor v případě nedostatečného 

odsávání nebo delšího  
      působení. 
8.2.1.2. Ochrana rukou:     rukavice z nitrilkaučuku nebo 

fluorkaučuku. Dbejte na údaje  
      výrobce rukavic o propustnosti a době protrhnutí 

a zvláštní  
      podmínky na pracovišti. 
8.2.1.3. Ochrana očí:    ochranné brýle. 



8.2.1.4. Ochrana těla:    ochranný oděv.   
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí:  
 Viz legislativa ES o ochraně životního prostředí. 
 
 

9.  INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO 
PŘÍPRAVKU 

 

9.1. Všeobecné informace: 
Vzhled:   pastovitý 

Barva:   fialová, kalná  

Zápach:   po organických rozpouštědlech 

 

9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
 

Hodnota pH: neuvádí se 

Destilační rozsah: 100 – 200°C  

Bod vzplanutí:          65°C (metoda DIN EN ISO 2719) 

Zápalná teplota: neurčeno  

Meze výbušnosti: horní mez (%obj.): 6,5 

 dolní mez (% obj.): 0,6 

Oxidační vlastnosti: neuvádí se 

Tenze par: neuvádí se   

Hustota (při 20°C): 1,1 g/cm3    (metoda DIN EN ISO 2811-2) 

Rozpustnost ve vodě (při 20°C): rozpustné 

Rozdělovací koeficient  

n-oktanol/voda: neuvádí se 

Viskozita (při 23°C):  2.000 – 8.000 mPa.s     (metoda DIN EN ISO 3219) 

Hustota par: neuvádí se 

Rychlost odpařování: neuvádí se 
 

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 

10.1. Podmínky, kterým je třeba zamezit:  při předepsaném skladování a manipulaci nedochází 
k žádným  

  nebezpečným reakcím. Při stanoveném použití 
nedochází k  

  tepelnému rozkladu.   
10.2. Materiály, které nelze použít:   
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:   
 

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

11.1. Toxikologické účinky (na lidské zdraví) a případné příznaky po zasažení: 
    



11.2. Informace o produktu:  
  Zařazení bylo provedeno podle postupu výpočtu dle směrnice o přípravcích 
(1999/45/EG).  
  Při působení produktu na kůži, dýchací orgány nebo oči může docházet k podráždění. 
  Při vdechování působí výpary z rozpouštědel ve vysoké koncentraci narkoticky.  
 
Butylglykol (CAS: 111-76-2, EINECS: 203-905-0) 
Akutní toxicita 

• LD50, orálně, potkan = 1480 mg/kg 
• LD50, dermálně, králík = 400 – 600 mg/kg 
• LC50, inhalačně = 2,4 mg/l/4h 

Zdraví škodlivý při vdechování.  
Dráždění kůže: dráždí kůži.  
Podráždění očí: reverzibilní zákal rohovky, závažné zarudnutí a otok.  
Mírně dráždí dýchací orgány.  
Senzibilizace kůže: negativní (morče). 
Mutagenita: negativní při zkouškách in vitro i in vivo.  
Toxicita pro reprodukci: toxicita plodu zjištěná u zvířat současně s toxicitou matky. Byly 
zjištěny účinky na reprodukční systém mláďat laboratorních zvířat společně s toxicitou rodičů.  
Toxicita při opakovaném podání:  zjištěny účinky na krev (hemolýza)  a ledviny u 
laboratorních zvířat.  
 

12. EKOLOGIICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
 

Informace o produktu:  
Zamezte úniku do půdy, vod a kanalizace. 

 
 
 

Butylglykol (CAS: 111-76-2, EINECS: 203-905-0) 
Akutní toxicita pro vodní organismy: 

• LC50, 96 hod., ryby: >100 mg/l 
• EC50, 48 hod., dafnie: >100 mg/l 

Potenciál akumulace v přírodě a kontaminace potravního řetězce je nízký (Log Pow je menší 
než 3).  
 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 

13.1. Způsoby odstraňování látky nebo přípravku: 
 spalujte ve vhodném spalovacím zařízení. Je nutné dbát na úřední předpisy. 
13.2. Způsoby odstraňování znečištěných obalů: 
 kontaminované obaly je nutné optimálně vyprázdnit; po odpovídajícím vyčištění mohou 
být znovu použity.  
13.3. Právní předpisy o odpadech: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdější předpisů.  
 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 
 

ADR  Nejedná se o nebezpečné zboží. 

RID  Nejedná se o nebezpečné zboží. 

IMDG  NOT REGULATED FOR TRANSPORT. 

IATA  NOT REGULATED FOR TRANSPORT.  
Dodatečné odkazy:  zasílání poštou – přípustné. 
 

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO 
PŘÍPRAVKU 
 



Označení / klasifikace v souladu s předpisy EU: 
 označení povinné 
Symboly nebezpečí 

 
Složka(y), určující nebezpečí pro uvedení na štítku: 

bariumoktoát   
kobaltkarboxylát 

  2-butanonoxim; Ethyl methyl keton oxim; Ethyl methyl ketoxim 
 

R-věty 
R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.  
R36/38 Dráždí oči a kůži.     
R40 Omezený důkaz karcinogenního účinku.  
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  
 
S-věty 
S20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.  
S24    Zamezte styku s kůží.  
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím 

vody a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.  
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech. 
 

Národní předpisy 
Třída nebezpečí pro vodní prostředí: 2 (samozařazení). 
 
 

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 
 

Kompletní znění R-vět z kapitoly 2: 
 
R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.  
R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.     
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.  
R22 Zdraví škodlivý při požití.  
R36 Dráždí oči.  
R36/38 Dráždí oči a kůži.  
R38 Dráždí kůži. 
R40 Omezený důkaz karcinogenního účinku.  
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.  
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí.  
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.  
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže.  
 



I když se předmětné informace a doporučení podávají v dobré víře a k dnešnímu datu jsou podle 
nejlepšího vědomí a svědomí správné, neručí se za jejich úplnost a přesnost. Informace se podávají 
pod podmínkou, že ty osoby, kterým jsou určeny, před jejich použitím samy rozhodnou, jsou li určeny 
pro daný účel. ŽÁDNÉ PŘÍSLÍBENÍ NEBO RUČENÍ ZA INFORMACE RESP. ZA PRODUKT, NA 
KTERÝ SE INFORMACE VZTAHUJÍ, ANI VÝSLOVNĚ NEBO IMPLICITNĚ S OHLEDEM NA 
PŘÍPADNOU ZPŮSOBILOST PRO TRH, VHODNOST PRO JISTÝ NEBO JINÝ ÚČEL. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příloha č. 5 
 

Technické data aditiva AMP 90 



  

 
 

 

 

Products, Applications & Chemistry 
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AMP Co-Dispersant and Neutralizing Amine 

AMP™ is the premier, flagship product from ANGUS for paint and 
coatings. As a primary multifunctional amine, AMP offers more 
functionality, more ?exibility, and more value than other amines. 
This product is sold as AMP-95, AMP-90 and AMP-75 with 5%, 
10% and 25% water added respectively to the active. 

Trusted by formulators worldwide for its neutralizing and 
multifunctional capabilities, AMP-95 works well as a co-dispersant 
and provides outstanding film properties in finished formulations. 
Key benefits include improved pH stability, excellent scrub-
resistance, optimal color acceptance, improved gloss and outstanding 
hiding power. 

Additionally, AMP Co-dispersant and Neutralizing Amine can help 
with the reduction of VOC levels by lowering freeze-thaw and open-
time agents and dispersants. 

To learn more about AMP Co-Dispersant and Neutralizing Amine 
and how ANGUS can help solve your formulation challenges, 
please contact us. 

Product Chemistry Description CAS 
Number 

EINECS 
No. 

AMP-
95 

2-Amino-2-methyl-1-
propanol + 5% water 

Liquid 124-68-5 204-709-
8 

AMP-
90 

2-Amino-2-methyl-1-
propanol + 10% water 

Liquid 124-68-5 204-709-
8 

AMP-
75 

2-Amino-2-methyl-1-
propanol + 5% water 

Liquid 124-68-5 204-709-
8 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 6 
 

Snímky nátěrů po korozní zkoušce 



 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 30min v solné komoře, vzorky č.1 (vlevo) a č.4 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 30min v solné komoře, vzorky č.2 (vlevo) a č.5 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 30min v solné komoře, vzorky č.3 (vlevo) a č.6 (vpravo). 



 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 60min v solné komoře, vzorky č.1 (vlevo) a č.4 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 60min v solné komoře, vzorky č.2 (vlevo) a č.5 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 60min v solné komoře, vzorky č.3 (vlevo) a č.6 (vpravo). 



 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 90min v solné komoře, vzorky č.1 (vlevo) a č.4 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 90min v solné komoře, vzorky č.2 (vlevo) a č.5 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 90min v solné komoře, vzorky č.3 (vlevo) a č.6 (vpravo). 



 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 12 hodinách v solné komoře, vzorky č.1 (vlevo) a č.4 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 12 hodinách v solné komoře, vzorky č.2 (vlevo) a č.5 (vpravo). 

 

 
Obr. Příloha č.6, Snímky po 12 hodinách v solné komoře, vzorky č.3 (vlevo) a č.6 (vpravo). 


