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Dátum vydania:         12.5.2020  
Nahrádza vydanie z:  21.11. 2018  

 
 

ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 
1.1. Identifikátor  produktu 

Obchodný názov  PROFI LIKVID PLUS 

Registračné číslo (REACH)                                              nerelevantné (zmes)  

 
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Príslušné identifikované použitia Prípravok určený na odstraňovanie organických nečistôt 
                                                                                                    z povrchu stavebných konštrukcií. 
 
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Meno alebo obchodné meno Profibaustoffe CZ, s. r. o. 

Ulica Vídeňská 140/113c 

Miesto podnikania alebo sídlo 619 00 Brno 

         Identifikačné číslo                                                            47912162 

Telefón +420 543 213 303 

Fax +420 543 213 948 

E-mail info@profibaustoffe.cz  

 
1.4. Núdzové telefónne číslo 

Toxikologické centrum Národné toxikologické centrum 

 833 05 Bratislava 

                                                                                           Tel.: +421 254 774 166   

 

ODDIEL 2:  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

          Klasifikácia podľa nariadenia(ES) č. 1272/2008 (CLP) 
          Žieravosť kože - kategória 1B                                         H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 
          Nebezpečnosť pre vodné prostredie, Acute1             H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 
          EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
 

Dodatočné informácie 
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. 
 

2.2. Prvky označovania 

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

 

Výstražné slovo Nebezpečenstvo 
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Piktogramy     
          

 
 

 

Výstražné upozornenia    

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 

          EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
 

Bezpečnostné upozornenia 

         P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. 
         P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
         P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 

         P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite 
         vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou. 
         P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/. 
         P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
                                            kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
          P501   Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na spracovanie odpadu. 
 
        Dodatočné informácie o nebezpečnosti 

        EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
 
2.3. Iná nebezpečnosť 

          Prípravok je vysoko toxický pre vodné organizmy. V prípade úniku môže kontaminovať vodu a pôdu. 
          Výrobok je žieravý, môže spôsobiť ťažké poleptanie pokožky a očí. Pri nadýchaní môže spôsobiť 
          podráždenie dýchacích ciest s léziami. Pri zmiešaní s kyselinami prudko reaguje za vývinu chlóru. 
 
         Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
         Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB 

 
ODDIEL 3:  ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.1. Látky 

          Roztok s chlórnanom sodným 
 

3.2. Zmesi 

          
   Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16. 
 
 

Názov Koncentrácia 
        % 

Indexové číslo CAS ES(EINECS) Klasifikácia 

Chlórnan sodný 12 - 18  - 7681-52-9 231-668-3 Skin Irrit.1B H314 

Aquatic Acute 1  H400 
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ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné poznámky                           
Nikdy nepodávajte nič na jedenie ani na pitie osobe, ktorá je v bezvedomí. Vo všetkých prípadoch pochybností 
alebo ak trvajú ťažkosti poradiť sa s lekárom. Mať k dispozícii Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Po vdýchnutí       
Pri nadýchaní vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch, udržovať v kľude a pod dohľadom. Podľa príznakov sa 
poradiť s lekárom. Pri zástave dychu zaviesť umelé dýchanie a privolať okamžite lekársku pomoc. 
                            
Pri kontakte s pokožkou 

         hneď odstrániť kontaminovaný odev. Kožu umývať dôkladne tečúcou vodou po dobu 15 minút. V prípade 
         podráždenia alebo poleptania pokožky prekryť sterilným obväzom a vyhľadať lekársku pomoc. 
  

Pri kontakte s očami  
Oči okamžite vyplachovať najmenej po dobu 15 minút prúdom tečúcej vody s otvorenými očnými viečkami. pred  
výplachom vybrať kontaktné šošovky, ak sú používané. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc. 
                                                            
Po požití 
Ak je postihnutý pri vedomí, ústa vypláchnuť vodou a dať vypiť 1 - 2 poháre vody. Nevyvolávať zvracanie. Hrozí 
perforácia pažeráka a žalúdka. Ihneď privolať lekársku pomoc.  
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne a oneskorené 

         Produkt je žieravý. Môže spôsobiť vážne poleptanie a ťažko sa hojace rany. Žieravý efekt je kombinovaný  
         s  efektom uvoľneného toxického plynu v žalúdku. 
 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Liečiť symptomaticky. Okamžitá lekárska pomoc potrebná vo všetkých prípadoch. 
 

ODDIEL 5:  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky  
Trieštený vodný prúd, hasiaci prášok, pena.  
 
Nevhodné hasiace prostriedky  
Priamy vodný prúd. 
 

5.2. Osobitné ohrozenia  vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné produkty spaľovania 
         Prípravok nie je horľavý. Voľba hasiacich prostriedkov závisí na okolitom horiacom prostredí. Pri vyšších teplotách 
         alebo styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn chlór. V prípade horenia môžu vznikať zdravie ohrozujúce 
         splodiny horenia a rozkladné produkty - nevdychovať výpary. Zabrániť styku s kyselinami, formovaniu a 
         hromadeniu plynu. 
 
5.3. Rada pre požiarnikov 

Použiť pretlakový dýchací prístroj a úplný ochranný zásahový ohňovzdorný odev. Ohrozené nádoby odstrániť 
z dosahu požiaru alebo chladiť vodou. Použiť štandardné protipožiarne postupy a zvážiť riziká vyplývajúce 
z ďalších materiálov prítomných v mieste požiaru. 
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ODDIEL 6:  OPATRENIA PŘI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

       Pre iný ako pohotovostný personál 

         Z ohrozeného priestoru odviesť osoby nevykonávajú sanačný zásah. Vyhnúť sa inhalácii pár, kontaktu s očami a 
          pokožkou. Zabezpečiť dobré vetranie priestorov. Používať predpísané a doporučené osobné ochranné 
          prostriedky (pozri  bod 7 a 8). Znemožniť kontakt s nebezpečnými látkami, najmä kyselinami.    

 
      Pre pohotovostný personál 

         V prípade pôsobenia pár / prachu / aerosólov / plynov noste dýchací prístroj. 
 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Ak sa produkt 
dostal do vôd, kanalizácie alebo pôdy, informujte príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou životného 
prostredia. 
 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šírenia a vyčistenie 

         Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť  šíreniu po rozliatí 
         Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Ak sa produkt 
         dostal do vôd, kanalizácie alebo pôdy, informujte príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou životného prostredia. 
 
         Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie 
         Rozliatu zmes odčerpať a zvyšok zachytiť adsorpčným materiálom viažucim kvapaliny (napr. piesok, štrkový 
         piesok, silikagél, látky viažúce kyseliny, univerzálne spojivá). Pre odstránenie dajte do vhodných a uzavretých 
         nádob a zlikvidujte podľa miestnej legislatívy. Oxidačné účinky eliminovať 5-10% roztokom thiosíranu sodného 
         alebo siričitanu sodného. 
 
 
         Vhodné techniky zabránenia 
         Použitie absorpčných materiálov. 
 
         Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia 
         Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť. 
 
6.4. Odkaz na iné oddiely 

         Nebezpečné splodiny horenia: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné  
         materiály: pozri oddiel 10. Pokyny pre odstraňovanie: pozri oddiel 13. 
 
ODDIEL 7:  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

         Je nutné zachovávať pravidlá osobnej hygieny. Používajte osobné ochranné pomôcky (pozri bod 8). zaistite dobré 
         vetranie pracoviska. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosóly. Pracovisko 
         musí byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Na pracovisku smú byť pripravené len 
         látky, ktoré sú potrebné pre prácu. Skladujte a manipulujte v zhode so všetkými bežnými nariadeniami a 
        štandardmi platnými pre žieraviny. Pri manipulácii nejesť, nepiť a nefajčiť. Chráňte sa proti zasiahnutiu očí a 
        kontaktu s pokožkou a pred nadýchaním. 
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7.2. Podmienky  bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

      Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte z dosahu: priameho slnečného žiarenia, zdrojov 
zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), nekompatibilných materiálov. Sklad musí byť vybavený 
lekárničkou a zdrojom pitnej vody. 

         Vhodné materiály nádob a obalov: Oceľové zásobníky vnútri opatrené ochranným pogumovaním. Nádoby nesmú 
         byť uzavreté plynotesne, pretože pri rozklade produktu dochádza k uvoľňovaniu kyslíka, pri teplote do +20 °C. 
         Skladovacie priestory pre väčšie množstvo vybaviť spádovou podlahou s odpadom a prívodom vody, vetracím 
         zariadením a kontrolným zariadením na sledovanie teploty. Skladujte z dosahu: potravín a nápojov, krmív,  
         výbušných látok, ľahko oxidovateľných materiálov, kyselín, kovov. Zabráňte styku s: olejmi, mazadlami, 
         organickými materiálmi (drevo, papier, organickými chemikálie), stlačenými plynmi, elektrickými materiály 
 
7.3. Špecifické konečné použitie (-ia) 

       Pozri ODDIEL 16 pre všeobecný prehľad. 

 
ODDIEL 8:  KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

8.1. Kontrolné parametre 

         PEL a NPK-P látok v pracovnom prostredí. 
          Názov:                 PEL [mg/m3]                           NPK-P [mg/m3] 
          Chlór                             1,5                                         3 
 
8.2. Kontroly expozície 

       Primerané technické zabezpečenie 

         Pri manipulácii a používaní musia byť technickými opatreniami zabezpečené, že nebudú prekračované najvyššie 
         prípustné koncentrácie (NPK) a prípustné expozičné limity (PEL). 
 

       Individuálne  ochranné  opatrenia ako napríklad osobné ochranné prostriedky) 

         Pri manipulácii s prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti práce pre 
         manipuláciu s chemikáliami. Odev znečistený výrobkom pred ďalším použitím vyprať. 
 
         Ochrana očí /tváre 
         Ochranné okuliare so bočným krytom / uzavreté okuliare / ochranný štít. 
   
         Ochrana kože 
         Pri stálej práci vhodný ochranný pracovný odev. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zašpinené a postriekané  
         časti odevu vyzlečte. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. 
  
         Ochrana rúk 
         Noste vhodné rukavice. Sú vhodné chemické ochranné rukavice, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Pred použitím 
         skontrolujte únik-tesnosť / priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite  
         vzduchom predtým než ich zložíte. Na osobitné účely, je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemikáliám 
         vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc. 
 
         Typ materiálu 
         NBR: akrylonitril-butadienový kaučuk 
 
         Hrúbka materiálu 
         ≥ 0,15 mm 
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        Ďalšie opatrenia na  ochranu rúk 
        Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Odporúča sa preventívna ochrana pokožky (ochranné krémy/masti). 
        Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
 

        Ochrana dýchacích ciest 
        Filtračná polomaska (EN 149) 
         P2 (filtre najmenej 94% vzdušných častíc, farebné značenie: biela) 

  
        Kontroly enviromentálnej expozície 

        Dodržujte podmienky manipulácie a skladovania, najmä zaistite priestory proti únikom do vodných tokov, pôdy a 
        kanalizácie. 

 
 

ODDIEL 9:  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad  

Fyzikálny stav tekutý 

Farba žltkastá 

Zápach charakteristický 

Ďalšie bezpečnostné parametre  

Hodnota pH 12 

Teplota topenia/tuhnutia neurčené 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah neurčené 

Teplota vzplanutia neurčené 

Rýchlosť odparovania neurčené 

Horľavosť (tuhá látka, plyn) nie je relevantné (kvapalina) 

Medze výbušnosti rozvíreného prachu neurčené 

Tlak pár neurčené 

Hustota neurčené 

Hustota pár informácia nie k dispozícii 

Relatívna hustota 1 120 kg/m3 

Rozpustnosť rozpustný (nerozpustný v organických rozpúšťadlách) 

Rozdeľovací koeficient  

-n-oktanol/voda (log KOW) informácia nie k dispozícii 

Teplota samovznietenia neurčené 

Viskozita neurčené 

Výbušné vlastnosti žiadne 

Oxidačné vlastnosti žiadne 

 
9.2. Iné informácie 

        Nie sú  žiadne ďalšie informácie  
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ODDIEL 10:  STABILITA A REAKTIVITA 

10.1.  Reaktivita 
          Údaje nie sú k dispozícii. 
 
10.2.  Chemická stabilita 
          Za normálnych odporúčaných podmienok skladovania a zaobchádzania stabilný. Rozkladá sa pomaly za vzniku 
          chlorečnanu, chloridu sodného a kyslíka. Rozkladá sa pri teplotách nad 40 °C. 

 
10.3.  Možnosť nebezpečných reakcií 
          Pri reakcii s kyselinami vzniká toxický chlór. So čpavkom chlóramíny a dusík. Rozkladá textílie z prírodných 
          vlákien. Pri styku s niektorými tenkovrstvovými materiálmi (textil, papier) sa môžu uvoľňovať páry s malým 
          obsahom chlóru. Neskladovať v kovových obaloch. 

  
10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

 Teploty nad 25 ° C, priame slnečné žiarenie, mráz. 
 

10.5. Nekompatibilné materiály 
          Kyseliny, kovy, soli kovov, organické hmoty. 

 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  
          Pri reakcii s kyselinami vzniká toxický chlór a výbušný kyslík. Prirodzeným rozkladom vzniká postupne chlorid 
          sodný a kyslík. Tento rozklad urýchľuje vyššia teplota, svetlo a niektoré kovy (meď, nikel a zliatiny). 

 
ODDIEL 11:  TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

            Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii. 
 

   Proces klasifikácie 
   Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec). 
 
   Klasifikácia podľa GHS 1272/2008/ES, CLP)  
   Akútna toxicita 
   - Požitie 
   LD50 orálne, potkan (mg.kg-1):> 2000 (12% roztok) 
   Pri požití je riziko poleptanie hrdla a ústnej dutiny. Nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka. Riziko vzniku 
   šoku. Riziko bronchopneumónie pri vdýchnutí prípravku pri zvracaní. Symptómy - slinenie, nevoľnosť, vracanie 
   krvi, bolesti, hnačka. 
   - Styk s očami 
   Liek môže spôsobiť začervenanie očí, slzenie a opuch. Riziko trvalého poškodenia (poleptanie) očí. 
   - Styk s pokožkou 
   LD50 dermálne, potkan alebo králik (mg.kg-1):> 2000 (12% roztok) 
   V prípade s kontaktu s pokožkou môže spôsobiť jej silné podráždenie, začervenanie a opuch. Má žieravé účinky 
   na kožu. Pri opakovanej expozícii môže spôsobiť zápaly kože. 
   - Inhalácia 
   LC50 inhalačne, potkan, pre plyny a pary, 1 hod. (mg.l--1):> 10,5 (12% roztok) 
   Môže spôsobiť ťažké podráždenie dýchacích ciest, podráždenie až poleptanie slizníc sa symptómy - ťažké  
   dýchanie, kašeľ, zápal pľúc, edém pľúc. Opakovaná alebo dlhá expozícia môže vyvolať bolesť v krku, krvácanie  
   z nosa a chronický zápal priedušiek. 
   Žieravosť/dráždivosť pre kožu 
   Dráždi kožu. 
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   Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 
   Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
 
   Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože 
   Nie je. 

 
   Mutagenita pre zárodočné bunky 
   Testy in vitro ukázali mutagénne účinky, ktoré však testy in vivo nepotvrdili. 
 
   Karcinogenita 
   Nie je klasifikovaná ako karcinogénna. 
 
   Reprodukčná toxicita  
   Nie je klasifikovaná reprodukčne toxická. 
 

           Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia 
  Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia). 
 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia 

           Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia). 
 
 Aspiračná nebezpečnosť  
 Nie je klasifikovaná ako predstavujúca aspiračnú nebezpečnosť. 
  

ODDIEL 12:  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1. Toxicita 
             - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 0,096 (chlórnan sodný) 
             - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): údaj nie je k dispozícii 
             - EC50, 72 hod., riasa (mg.l-1): 0,032 (chlórnan sodný) 
             - IC50, Pseudomonas putidum (mg.l-1): údaj nie je k dispozícii 

 
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

Chemická degradácia vo vodnom prostredí za vzniku chloridov. 
Pozn. - Metódy na stanovenie biologickej rozložiteľnosti nie je možné aplikovať na anorganické látky. 
 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
Údaj nie je k dispozícii. 
 

12.4. Mobilita v pôde 
Výrobok je miešateľný s vodou. Môže sa šíriť vodným systémom. 
 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
             Produkt neobsahuje látky spĺňajúce kritériá PBT alebo vPvB. 

 
12.6. Iné nepriaznivé účinky 
             Chlórnan sodný má vysoko toxické účinky na vodné organizmy. V kyslom prostredí vzniká kyselina chlórna, 
             ktorá je 4 - 5 x toxickejší ako chlórnan. Chovanie prípravku závisí od prostredia, najmä pH, teplote, oxidačne 
             redukčnom potenciáli, zložení roztoku, atď. 
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ODDIEL 13:  OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Informácie  týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie 
Nevylievajte do kanalizácie. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia pozri špeciálne pokyny alebo Karty 
bezpečnostných údajov. 
 

            Spracovanie odpadu/balení 
             Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované. S kontaminovanými obalmi zaobchádzajte rovnako ako s 

látkou samou. 
 
            Zoznam odpadov 
            16 03 03x: Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky 
             15 01 02: Obaly z plastov 
 
             Poznámka 
             Prosíme berte do úvahy relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť triedený 

podľa kategórií, ktoré môžu byť oddelene spracovávané miestnymi alebo národnými zariadeniami na 
spracovanie odpadu. 

 
ODDIEL 14:  INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1. Číslo OSN                                                                                                 1791  
14.2. Správne expedičné označenie OSN                                                    Neuvedené  
14.3. Trieda (y) nebezpečnosti pre dopravu                                               8 
14.4. Obalová skupina                                                                                     III  
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                                                Nie je ohrozujúce životné prostredie podľa 
                                                                                                                               nariadenia o nebezpečnom tovare 
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa                             Nie sú 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru          Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný 
             MARPOL a Kódexu IBC                                                                          náklad 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                        
 
           Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN 

             Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) 
             Nie sú subjektom ADR, RID a ADN. 
 
            Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) 
             Nie sú subjektom IMDG. 
 
             Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) 
             Nie sú subjektom ICAO-IATA. 
           
ODDIEL 15:  REGULAČNÉ INFORMÁCIE  

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia  

             Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ) 
             Údaje nie sú k dispozícii. 
            Smernica o dekoratívnych náterových farbách (2004/42/ES) 
            Údaje nie sú k dispozícii. 
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            Smernica o priemyselných emisiách (VOC, 2010/75/EU) 
            Údaje nie sú k dispozícii. 
 
15.2.   Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané. 
 

ODDIEL 16:  INÉ INFORMÁCIE               

Skratky a akronymy 

ADN        Accord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par route 
                               (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských  
                               vodných cestách) 
ADR                        Accord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par route 
                               (Európska dohoda o medzinárodnej  cestnej preprave nebezpečných vecí) 
Aquatic Chronic   Nebezpečnosť pre vodné prostredie– chronická nebezpečnosť 
CAS        Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo 
                                CAS  
CLP        Classification, labelling and packaging (Nariadenie  (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní 
                                a balení látok a zmesí) 
č. ES                        Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je 
                                identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EU (Európskej únie) 
č. index                  Indexové číslo je identifikačný kód priradený látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES)  
                                č. 1272/2008 
DGR                        Dangerous Goods Regulations – pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri  
                                IATA/DGR) 
DNEL                      Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadaného účinku) 
EINECS        European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Európsky zoznam 
                                nových chemických látok) 
Eye Dam.               Vážne poškodzuje oči 
Eye Irrit.                 Dráždivé pre oči 
GHS                        Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globálny 
                                harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok), vypracovala OSN 
IATA                        International Air Transport Association (Medzinárodne združenie leteckých dopravcov) 
IATA/DGR              Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných 
                                látkach  pre leteckú dopravu                                
ICAO                      International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) 
IMDG                     International Maritime Dangerous Goods Code (Predpis o Medzinárodnej preprave 
                               nebezpečných vecí) 
MARPOL               Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z „Marine Pollutant“) 
NLP                        No-Longer Polymer (látka, už nepovažovaná za polymér) 
PBT                        Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne, toxické) 
PNEC                     Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrácie, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým  
                               účinkom) 
REACH       Registration, Evaluation, Authorization and Restriction  of Chemicals (Registrácia, hodnotenie,  
                               autorizácia a obmedzovanie chemických látok) 
RID                        Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses 
                              (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí) 
Skin. Corr.            Žieravé pre kožu 
Skin. Irrit.             Dráždivé pre kožu 
VOC                      Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny) 
vPvB                     Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne  
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Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov 

 
Nariadenie  (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí). Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (EACH), 
upravené 2015/830/EU.  
 
Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis 
o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) or the air 
transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu). 
 
 
Proces klasifikácie 
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi. 
Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Metoda pre klasifikáciu zmesí je založená na 
zložkách zmesi (súčtový vzorec ). 
 
 
Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3) 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 

 

Vyhlásenie 

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pro 
tento produkt. 
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