
 TECHNICKÁ DATA   ZN23xx 

 
Název výrobku: ZNAČKOVAČ VE SPREJI – BARVY RAL 

Firemní označení: ZN2330, ZN2370, ZN2365, ZN2375, ZN2380, ZN2360 

 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice 

 tel.: 596 966 455  fax.: 596 966 460 
 reoamos@reoamos.cz 
 WWW.REOAMOS.CZ 
  

Technický popis:   

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. 

Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává 

se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení. Výrobek lze 

použít ve všech polohách, protože je vybaven 360° ventilem. 

 

Výrobek dostupný v těchto odstínech:  

Dopravní žlutá RAL 1023, dopravní červená RAL 3020, dopravní modrá RAL 5017, 

mátová zelená RAL 6029, černá RAL 9005, bílá RAL 9010 

 

Doporučené užití:    

Ideální výrobek pro značení parkovišť, skladových prostor, nebezpečných zón, pro 

signalizaci výkopových prací atd., neomývat mycími prostředky, saponáty, a 

podobnými čistícími směsmi. 

 

Parametry:  

Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar 

 

Obsah netto  500 ml  

Vzhled   nádobka obsahující kapalinu pod tlakem 

Barva   různá 

Vůně   charakteristicky rozpouštědlová 

Hustota při 20°C 0,75  ÷ 0,80 g/ml 

Tlak při 20 °C  4,0  ±  0,5  bar 

Tlak při 50 °C  8,0  ±  0,5 bar 

Bod vznětu  pod 0 °C 

aplikace při °C větší než 15 

 

Identifikace nebezpečnosti směsi:  

 Extrémně hořlavá (F+) R12 

Dráždivá (Xi) R36, R66, R67  

 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
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Složení směsi: 

 

 

Plné znění R-vět: 
R 10 Hořlavý 

R 11 Vysoce hořlavý 

R 12 Extrémně hořlavý 

R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží 

R 36 Dráždí oči 

R 38 Dráždí kůži 

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

 

 

Informace pro přepravu:  

Doplňující informace silniční přeprava ADR/RID: 

Třída     2 (Plyny) 

Klasifikační kód   5F 

Obalová skupina 

Bezpečnostní značka   2.1 

 

Doplňující informace námořní přeprava IMDG: 

Třída     2 (Plyny) 

Obalová skupina 

Bezpečnostní značka   2.1 

Ems číslo    F-D, S-U 

Látka znečišťující moře  nedefinováno 

 

Doplňující informace letecká doprava ICAO/IATA-DGR: 

Třída     2 (Plyny) 

 

Chemický název: Indexové číslo 

EC (EINECS) 

CAS 

Registrační číslo): 

Klasifikace dle 

67/548/EHS 

Koncentrace % 

aceton (1) 606-001-00-8 

200-662-2 

67-64-1 

- 

F, Xi; R11, R36, 

R66, R67 
30 - 40 

propan 601-003-00-5 

200-827-9 

74-98-6 

- 

F+; R12 15 - 20 

xylen (1) 601-022-00-9 

215-535-7 

1330-20-7 

- 

Xn; R10, R20/21, 

R38 
10 - 12.49 

butan 601-004-00-0 

203-448-7 

106-97-8 

- 

F+; R12 7 - 10 

isobutan 601-004-00-0 

200-857-2 

75-28-5 

- 

F+; R12 3 - 5 



 

 

 

Ochrana zdraví: výrobek je pod tlakem, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  

Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými 

zápalnými zdroji. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. 

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné 

právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte a nepijte. 

Znečištěný oděv při vstupu do jídelny vyměňte. Nepoužívejte nevyčištěné prázdné 

nádoby od produktu.  

Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke 

shromažďování nebezpečného odpadu. 

 

Návod na použití: 

Před použitím dobře protřepejte po dobu alespoň 2 minut, odstraňte vrchní část 

pojistky a po té ji pootočte pro aplikaci. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm-

Zasychá během 5 – 10 minut, záleží na teplotě a nastříkaném množství. Po aplikaci 

pojistku opět otočte, abyste zabránili samovolnému vystříknutí.  

 

Skladování:   

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných a dobře větraných místech k tomu 

určených. Chraňte před zdroji zapálení a přímým slunečním zářením. Uchovávejte 

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Spotřebujte maximálně do 10 let od data výroby  

uvedeném na dně nádoby.  

Nevystavujte teplotám nad 50 °C. 

                                   

Záruka:  

24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v originálním obalu 

v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.  

 

 

 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 1. 7. 2014 schválil:       Ing. Ondřej Stoniš 

                                                    


