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Při aplikaci barev s obsahem rozpouštědel v uzavřených nebo stísněných prostorách existují dvě nebezpečí – výbuchu a 

toxicity, a proto je nutno podniknout opatření na jejich eliminaci.  

Obecné informace o nebezpečí výbuchu 

Povaha tohoto nebezpečí je vysvětlena níže. Základní opatření, které je třeba učinit, je nutnost zajištění dostatečného 

ventilačního vzduchu pro udržení poměru výparů/vzduchu na úrovni maximálně 10 % dolní meze výbušnosti. Způsob 

výpočtu je uveden níže a údaje o minimálním množství ventilačního vzduchu jsou stanoveny v bezpečnostních listech 

výrobků. Pokud je bod vznícení rozpouštědla nad úrovní provozní teploty, k výbuchu nemůže dojít. Stále však může být 

nutno provádět ventilaci za účelem zajištění čisté pracovní atmosféry nebo eliminace toxického nebezpečí.  

Výbuch je v podstatě velmi rychlé hoření hořlavé směsi (v případě barvy se jedná o hoření výparů rozpouštědla v kyslíku 

obsaženém ve vzduchu). Rychlost spalování je tak velká, že dochází k mimořádně rychlému vývoji tepla a tlaku (šest až 

devětkrát původní tlak). To může vést ke zničení komory a zranění pracovníků. Aby došlo k výbuchu, musí být splněny tři 

faktory.  

a. Směs výparů a vzduchu musí být mezi dolní mezí výbušnosti (LEL) a horní mezí výbušnosti. 

b. Směs musí mít teplotu vyšší, než je bod vznícení výparů. 

c. Musí být přítomen zdroj vznícení s dostatečnou teplotou a energií pro spuštění výbušné reakce. 

Tyto tři faktory vysvětlují důvody bezpečnostních opatření. 

Ventilace pro udržení atmosféry pod úrovní LEL 

Obvykle se uvádí, že by měla být zajištěna ventilace za účelem snížení koncentrace výparů na úroveň nižší než 10 % 

LEL. Tato velká bezpečnostní rezerva je vyžadovaná pro kompenzaci odchylek při ventilaci ve všech částech komory.  

P       = objem barvy aplikovaný v komoře v litrech za čas t v minutách 

Q = objem přidaného rozpouštědla použitého v barvě v litrech aplikované v komoře za dobu t v minutách 

A = množství ventilačního vzduchu potřebného na to, aby 1 litr barvy dosáhl úrovně 10 % LEL 

B = množství ventilačního vzduchu potřebného na to, aby 1 litr rozpouštědla dosáhl úrovně 10 % LEL 

t         =    doba aplikace objemu P barvy v minutách  

Výpočet 
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Minimální ventilační vzduch v m3 za minutu je možno vypočítat ze vzorce: 
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Příklad 

100 litrů barvy (P) plus 5 litrů ředidla (Q) se aplikuje za 45 minut (t). Hodnota A je např. 

60 m3 (uvedeno v bezpečnostním listu výrobku). 

Hodnota B je např. 130 m3 (uvedeno v bezpečnostním listu výrobku). 

Množství ventilačního vzduchu v m3 za minutu pro dosažení úrovně 10 % LEL je: 

Poznámky  

Toto množství ventilačního vzduchu musí být zajištěno po celou dobu aplikace barvy a rovněž po dobu vypařování 

rozpouštědla. 

Ventilace musí být zajištěna tak, aby všechny části komory byly řádně odvětrány. Je nezbytné, aby pracovník provádějící 

aplikaci nebo zhotovitel pravidelně kontroloval koncentraci výparů (v různých polohách) pomocí měřidla. Pokud se 

koncentrace zvýší nad 10 % LEL, aplikace musí být zastavena, dokud se koncentrace výparů opět nesníží na bezpečnou 

úroveň.  

Je-li to možné, je třeba používat barvy s bodem vznícení vyšším, než je okolní teplota. To často není možné, zejména 

v komorách, které v létě ohřívá silné sluneční záření. V takových případech je ještě důležitější, aby byla udržena ventilace 

na úrovni pod 10 % LEL. 

Zdroje vznícení 

Je nutno zcela vyloučit jiskry, horké povrchy, otevřený oheň a všechny ostatní zdroje vznícení. Je třeba používat 

ohnivzdorné osvětlení a elektrické zařízení, nástroje a oděvy odolné proti jiskrám a v sousedních komorách musí být 

zakázáno provádění jakýchkoliv prací. Veškeré zařízení, elektrické i neelektrické (např. pneumatická čerpadla, 

rozprašovací trysky atd.), musí být řádně uzemněno, aby nedocházelo k akumulaci výbojů statické elektřiny.  

Bod vznícení 
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za minutu. 
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Obecné prvky toxického nebezpečí 

Mnoho rozpouštědel používaných v barvách se vyznačuje určitou toxicitou a je nezbytné zajistit dostatečný ventilační 

vzduch pro zajištění bezpečné atmosféry pod prahovou mezní hodnotou (TLV). U mnoha běžných rozpouštědel to může 

být neproveditelné při aplikaci velkých objemů barvy za krátkou dobu. V takových případech bude stále nutné zaručit 

ventilaci pro zajištění jasné viditelnosti a ochrany před výbuchem. Bude rovněž nutné pracovníky v komoře vybavit 

respirátory či kuklami. Může být nezbytné pracovníkům poskytnout ochranný krém a oděv. Níže jsou uvedeny další 

podrobnosti a údaje pro výpočet RAQ (požadované množství vzduchu). 

Při používání barvy je nutné dodržovat určitá pravidla, protože všechny barvy mohou být škodlivé (i běžná emulzní barva 

je v případě pozření nebezpečná!). Níže jsou uvedena základní bezpečnostní opatření: 

Vdechování prachu a výparů 

Vdechnutí je nutno zabránit použitím ventilace či odsávání.  

- Výrobky je nutno používat v dobře větraných prostorách 

- Ve stísněných prostorách je třeba používat nucenou ventilaci nebo respirátory 

- Při nástřiku, broušení nebo čištění tryskáním je nutno používat obličejovou masku 

Některé látky obsažené v barvě můžou způsobit podráždění v případě opakovaného nebo dlouhodobého kontaktu s kůží 

a v případě vyšší citlivosti existuje riziko vzniku dermatitidy.  

-  Pracovníci se zvýšenou citlivostí kůže by neměli provádět úkoly, při nichž může dojít ke kontaktu s kůží 

- Je nezbytné zabránit dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu barvy s kůží 

- Je třeba poskytnout a používat ochranný krém 

- Je nutno používat rukavice 

- Neumývejte si ruce ředidlem 

- Používejte patentovaný čistič rukou 

Pozření 

Pozření barvy je nutno za všech okolností zabránit. 

- Na pracoviště, kde jsou skladovány nebo používány nátěry, se nesmí přinášet a konzumovat potraviny 

-  Po aplikaci barvy a zejména před konzumací jídla nebo kouřením je nutno si důkladně umýt ruce a obličej  

- Pokud by došlo k náhodnému pozření barvy nebo ředidla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

Zasažení kůže 
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Ochrana očí 

Je nutno podniknout kroky na zabránění vniknutí materiálu do očí. 

- Je-li to nezbytné, je nutno používat ochranné brýle 

- Pokud dojde k zasažení očí, je nutno je neprodleně vypláchnout vodou; okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc 

Teoretické požadavky na ventilaci 

V bezpečnostních listech výrobků jsou uvedeny údaje pro minimální požadované množství ventilačního vzduchu (RAQ) 

v metrech krychlových při aplikaci 1 litru barvy nebo použití 1 litru ředidla. Je vypočtena TLV (prahová mezní hodnota) 

pro směs komponentů a rozpouštědel v barvě nebo pro směs rozpouštědel použitých v ředidlech. 

Výpočet 

Množství ventilačního vzduchu potřebného na m3 za minutu a při aplikaci a sušení je možno vypočítat ze vzorce: 
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P = množství spotřebované barvy v litrech 

Q     = množství spotřebovaného ředidla v litrech 

M = min. množství ventilačního vzduchu potřebného pro dosažení TLV pro 1 litr barvy 

N = min. množství ventilačního vzduchu potřebného pro dosažní TLV pro 1 litr ředidla 

t            = doba aplikace v minutách 

Příklad 

100 litrů barvy (P) se spotřebuje za 45 minut (t). Bylo přidáno 5 litrů ředidla (Q) pro rozředění barvy na požadovanou 

aplikační viskozitu. Hodnota M je např. 780 m3 (viz bezpečnostní list výrobku). 

Hodnota N je např. 2170 m3 (viz bezpečnostní list výrobku). 

Množství ventilačního vzduchu potřebného při aplikaci a sušení pro dosažení TLV je: 

 

za minutu 

Poznámky 

V polouzavřených prostorách, jako jsou místnosti s otevřenými dveřmi a okny nebo nástavba lodi, bude 

přirozená ventilace cca dva až pětkrát objem místnosti nebo prostoru za hodinu v závislosti na povětrnostních 

podmínkách.  

Množství čerstvého vzduchu nezbytného pro dosažení TLV bude cca deset až dvacetkrát množství čerstvého vzduchu 

nezbytného pro dosažení úrovně 10 % LEL. Pokud není možno zajistit ventilaci pro dosažení TLV, je nutno používat 

respirátor. 
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Mimořádné postupy 

Může být nutné vstoupit do atmosféry, která není bezpečná (např. za účelem záchrany člověka). Před vstupem do 

stísněných prostor nebo nádrže zajistěte následující: 

-  používání dýchacího přístroje 

-  používání záchranného lana 

-  řádná kontrola záchranného lana 

-  sledování vstupující osoby 

-  zajištění prostředku komunikace 

-  dohodnutý systém signálů 

-  vstupující osoba a ostatní zapojené osoby musí těmto signálům rozumět 

Je nutno rovněž zajistit následující: 

-  k dispozici je záložní nebo záchranný tým pro poskytnutí pomoci 

-  k dispozici jsou pomůcky pro resuscitaci 

Pokud máte za úkol sledovat vstupující osobu nebo kontrolovat záchranné lano: 

-  bedlivě sledujte osoby v nebezpečných prostorách 

Pokud na vstupující osoby nevidíte: 

-  čas od času na ně zavolejte 

-  kontrolujte, zda dostáváte odpověď 

Pokud nedostanete odpověď na opakované volání nebo pokud vidíte známky omámení nebo neobvyklého chování: 

-  OKAMŽITĚ SPUSŤTE POPLACH 

-  NEPOKOUŠEJTE SE POSTIŽENÉHO ZACHRÁNIT SAMI 

-  NESTAŇTE SE TAKÉ OBĚTÍ 

Omezení odpovědnosti – SPOLEČNOST PPG NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ 
(AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV OPOMENUTÍ, ODPOVĚDNOSTI ČI PŘEČINU) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, 
ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ SE JAKKOLIV TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ČI JSOU JÍM 
ZPŮSOBENY.  Údaje obsažené v tomto listu jsou určeny pouze pro informaci a jsou založeny na laboratorních testech, 
které společnost PPG považuje za spolehlivé. Společnost PPG může kdykoliv změnit informace zde obsažené v důsledku 
získaných praktických zkušeností a pokračujícího vývoje výrobků. Veškerá doporučení nebo návrhy týkající se používání 
výrobků společnosti PPG, ať už v technické dokumentaci nebo v odpovědi na konkrétní dotaz apod., jsou založeny na 
údajích, které jsou podle nejlepšího vědomí společnosti PPG spolehlivé. Výrobek  
a související informace jsou určeny pro uživatele, kteří mají požadované znalosti a odborné dovednosti v příslušném oboru,  
a koncový uživatel nese odpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro jeho vlastní konkrétní použití, přičemž se 
předpokládá, že kupující tak učinil dle svého vlastního uvážení a na vlastní riziko. Společnost PPG nemá žádnou kontrolu 
nad kvalitou nebo stavem substrátu nebo různými faktory, které ovlivňují použití výrobku. Společnost PPG proto nepřijímá 
žádnou odpovědnost vznikající z jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození v důsledku takového použití obsahu těchto 
informací (pokud uzavřená písemná ujednání nestanoví jinak). Odchylky v prostředí aplikace, změny v postupech použití 
nebo extrapolace údajů mohou vést k neuspokojivým výsledkům. Tento list nahrazuje všechny předchozí verze a kupující 
je odpovědný za to, že si před použitím výrobku ověří, zda jsou tyto informace aktuální. Aktuálně platné listy všech výrobků 
PPG Protective & Marine Coatings jsou uloženy na www.ppgpmc.com. Anglický text tohoto listu bude převládat nad 
jakýmkoliv překladem. 
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