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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na  vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 

 
 

  

Požiarno-bezpečnostné požiadavky  
na zariadenia pre miešanie produktov na povrchové 

úpravy 

 

 

 
Bezpečnostné požiadavky na miešacie zariadenia produktov na povrchové úpravy sú stanovené 
v norme ÖNORM EN 12757-1. Miešacia stanica Color4you ako taká nemá ochranu voči požiaru 
(explózii). Umiestnenie miešacích zariadení na mieste bez Ex-ochrany je za splnenia nasle-
dovných podmienok možné aj bez dodatočných protipožiarnych opatrení alebo umelého 
odvetrávania (BGR 104, Beispielsammlung 2.2.4a): 
 

 Výlučné použitie produktov na povrchové úpravy a tónovacích pást s bodom vzplanutia, 

ktorý leží dostatočne nad teplotou prostredia. Bezpečný rozdiel musí byť min. 15°C, čo 

zodpovedá bodu vzplanutia > 35°C. 

 Používané balenia  ≤ 5 L ( zadelenie zón podľa BGR 104, Beispielsammlung 2.2.4c1) 

 Tónovacie pasty v uzavretých nádobách 

Produkty v nádobách > 10 litrov nesmú byť vo všeobecnosti tónované v priestoroch bez  špeciál-
nej protipožiarnej ochrany, ako odsávanie alebo visuté potrubie na odvod plynov. ( platí iba pre 
produkty s bodom vzplanutia < 35°C). 
 
Pri baleniach > 5 L ale < 10 l platí podľa BGR 104, zbierka bod 2.2.2b, nutnosť zabudovania  
odsávania objektu. Ak ide o čisto prirodzené vetranie, musí byť priestor v blízkosti prístroja           
( v okolí 1m) zadelený ako zóna 1 (BGR 104, Beispielsammlung 2.2.2b2-2). 
 
Všeobecné informácie pre 
 

 Hodnotenie pracovného miesta (APE) 

 Posúdenie nebezpečenstva explózie (VEXAT) 

 zhotovenie popisu nebezpečných látok  

 Atď. 

Sú k dispozícii na spoločnej domovskej stránke  AUVA, WKG, AK, IVa ÖGB www.eval.at 
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