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БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ 
Bee’s Wax Natural 

 

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И КОМПАНИЈЕ  

 ПРОИЗВОДИ 

Трговачко име боја 

Bee’s Wax Natural бела 

  
 

Врста производа и 
употреба: 

   Декоративни материјал на бази воде наменјен за ентеријер 

    

 ПРОИЗВОЂАЧ 

Подаци производјача: STUCCO ITALIANO 
Vojvode Pavla Cikića 27, Rača 
Tel.  +381 34 751 321, +381 63 186 11 47 
E-Mail:  stuccoitaliano.doo@gmail.com web:  www.stuccoitaliano.rs 

2. САСТАВ 

 Акрил / Винил 

  Нема посебних назнака 

   

   

3.   ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ, НЕМА ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ КОЈЕ ПОСТОЈЕ У 
УПОТРЕБИ. 

Ако дође у контакт са очима, производ изазива  иритацију која може трајати дуже од 24 сата. 
 То може изазвати  озбиљна очна  оштећенја, 

4.  МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

 Контакт са кожом  Уклоните контаминирану одећу. 
Темељно исперите са доста воде и сапуна. 

  

Контакт са очима Одмах испрати са доста текуће воде, са отвореним капцима, 
  најмање 10 минута. Потражити савет лекара ако је потребно. 
Немојте користити капи за очи или било какве лосионае осим ако 
 Су прописани од стране специјалисте. 

гутање Потражити помоћ лекара. 

 
5. МЕРЕ ОД ПОЖАРА МЕРЕ  

Производ је на бази воде и није запалјив. 

 
 
6.  Мере у случају случају цурења 
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Индивидуалне предострожности Носите заштитну одећу, рукавице и наочаре. 

Мере заштите животне средине Ако дође до приливанја или цуренја материјала, 
Ограничете цурење са земљом, песком или пиљевином. 
Обавести надлежне органе ако је производ је отишао у водоток, у 

канализацију или је загадио 
земљу или вегетацију 

метода чишћења Прикупите што је више могуће производа. 
Остатак поспите инертним материјалом. Испрати подручје водом. 
Уклоните све у складу са посебним прописом. 

7.  Руковање и складиштење 

Мере предострожности Избегавајте дректан контакт. Немојте јести или пити у току радова. 

Материјали Ниједан посебно . 

Температура чувања Држите контејнере добро затворена, у погодном простору на 
Температури од + 5 ° Ц до + 30 ° Ц. 

8.  Индивидуална контрола 

мере предострожности Немојте јести или пити у току рада, оперите руке у свакој паузи и на 
крају рада. 

Заштита за дисајне органе Нема сигурносне мере за нормалну употребу. Можете користити 
заштитну маску. 

Заштита за руке Није потребно 

Заштита очију Нема сигурносне мјере за нормалну употребу .Заштитне наочаре. 

Заштита коже Нема сигурносне мјере за нормалну употребу. 

Границе излагања: Нема сигурносне мјере за нормалну употребу. 

9.  Хемијско / Физичке карактеристика производа 

Физичко стање Пастасто 

Боја  Бела. 

Мирис Слаб. 

пХ вредност 7,5 ± 0,20.  

тачка мржњења 0°C. 

тачка кључања  100°C / 212°F. 
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температура паљења Не важе - Није запаљив. 

Растворљивост у води Растворлјив је у води 

Специфична тежина 1,0 ± 0,05  Kg/l at 20° C 

 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКЦИЈЕ 

Услов који треба избегавати Ниједан посебно. Стабилно у нормалним условима. 

Супстанце које треба избегавати Ниједну посебно. 

Опасност од разградње Ниједан. 

 
11.  ТОКСИЧНОСТ 
 
Специфична токсиколошке информације нису доступне. 
 

 12.  ЕКОЛОШКИ ПОДАЦИ 

Не расипати производ у окружењу. 
Отпадне воде и остаци несипати у канализацију, у земљу или у водотоцима. 
 
13.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ОДЛАГАЊУ 

 
Одлагање остатака производа и отпада које произилазе из његове употребе, као и празних контејнера мора бити 
у складу са важећим прописима. Уредба 22 од 5/2/97.ЕУ 
 
14.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРАНСПОРТУ 

На путу неопасни материјал, незапаљив не-експлозивни, не подлежу 
регулисању (АДР) 

железницом  неопасни материјал, незапаљив не-експлозивни, не подлежу 
регулисању (АДР) 

морским путем неопасни материјал, незапаљив не-експлозивни, не подлежу 
регулисању (ИМДГ Код) 

Авионом  неопасни материјал, незапаљив не-експлозивни, не подлежу 
регулисању (ИАТА) 

                                                                                    

15.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОПИСИМА 

 
 

Симболи ниједан  

 ознаке   ниједна  ниједна 

ознаке P
  

P102 
P305 
P351 
P338 

Чувати ван домашаја деце 
Избегавајте контакт са кожом и очима 
У случају контакта са очима, одмах испрати са доста воде и затражити 
лекарску помоћ 

 Овај производ не треба никакав симбол опасности по директиви 67/548 / ЦЕЕ, 999/45 / ЦЕ 
и следеће 
VOC (Директива 2004/42 / ЦЕ): Боја за декоративна: 
VOC г / литро: Макс граница: 300 (2007) - 200 (2010) Овај производ садржи: 20,00 г / л VOC 

Уколико је потребно, погледајте следеће прописе: 

P.D. 303/56
  

Здравствене контроле 

Лег. Уредба 626/94 Безбедност и здравље радника  (ЕУ) 
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16.  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Подаци достављени у складу са: 
 
Директива 99/45 ЕК са изменама и допунама; (ЕУ) 
Директива 67/548 ЕЕЦ са изменама и ажурира; (ЕУ) 
Директива 91/155 ЦЕЕ са изменама и ажурира. (ЕУ) 
Информације садржане у њему су базиране на нашим сазнањима до датума који испод, односи на производ који 
назначен и не представљају гаранцију за посебним квалитетима. 
Корисник мора да се уверите подобности и потпуности ових информација у вези са посебне намене и увек под 
властитом одговорношћу да поступају у складу са прописом на здравље, безбедност и заштиту животне средине, 
који је доставила важећим законима. 
Произвођач одбија сваку одговорност за неправилне употребе. 
Ова картица поништава и замењује сва претходна издања. 
РАЧА, 1 Март 2015 


