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ODDIEL 1.  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1. Identifikátor produktu  

 Obchodný názov alebo označenie: PX 07 PRIMER 
           Kód výrobku/ďalší názov: 

         Názov látky a identifikačné číslo:                     zmes 

 

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

 Základný náter pod ochranné nátery proti graffiti obmedzujúce stmavnutie podkladu.  

 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Meno alebo obchodné meno: BIOTEC® 
 a.s.  

Miesto podnikania alebo sídlo: Náměstí 47, 517 24 Borohrádek, Česká republika 

Identifikačné číslo:    47452455 

Telefón:     +420 494 381 105 

Fax:     +420 494 381 093  

Odborne spôsobilá osoba: Ing. Václav Štefan 

E-mail: biotec@biotec.cz 

 

1.4. Núdzové telefónne číslo       

           Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, 833 05 Bratislava,  
             NON-STOP telefón 00421 254 774 166  

 

ODDIEL 2.  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

           Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008(CLP) 

 Kožná senzibilizácia             Kategória 1                       H 317 

      Respiračná senzibilizácia     Kategória 1                        H 304 

                                        

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

           Výstražné slovo            Nebezpečenstvo 

 

           Piktogramy 

 

             
      

          Výstražné upozornenia 

           H317         Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 

           H304         Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest 

           EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky 

 

          Bezpečnostné upozornenia 

          P280                 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre 

          P301 + P310    PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ 

          P331                   Nevyvolávajte zvracanie. 

           P302 + P352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. 

          P501                Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na spracovanie odpadu 
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2.3 Iná nebezpečnosť 

           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 

  Zmes                     

3.2.     Zmesi   

  Popis zmesi 

Chemický  názov Obsah % CAS ES 
Klasifikácia  podľa 

(ES) 1272/2008 

Alkany C11 – C15, iso 

 

 

30 - 70 90622-58-5 292-460-6 Nebezpečnosť pri 

vdýchnutí, kategória 

1 – H304; 

EUH 066 

bután-2-one O,O',O''-

(methylsilylidene)trioxim 

 

                         

1 - < 10   Vážne podráždenie 

očí, kategória 2 - 

H319;  

Dráždivosť pre kožu, 

kategória 2 - H315;  

Senzibilizácia kože  

– kategória 1, H317; 

oktamethylcyklotetrasiloxán 

 

Index. č.  

014-018-00-1 

 < 3 556-67-2 209-136-7 Toxicita pre 

reprodukciu, 

kategória 2, H361; 

Nebezpečenstvo pre 

vodné prostredie, 

chronické, kategória 

4,  H413; 

Oxid kremičítý, amorfný 

 

 

< 5 67762-90-  neklasifikované 

 

           Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16. 

 

ODDIEL 4.  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

 

4.1.     Opis opatrení prvej pomoci 

 

           Všeobecné poznámky 

 Osoby poskytujúce prvú pomoc by mali venovať pozornosť vlastnej ochrane a používať doporučené ochranné  

            prostriedky (pozri časť 8). Vo všetkých prípadoch pochybností alebo ak trvajú ťažkosti poradiť sa s lekárom.  

            Mať k dispozícii Kartu bezpečnostných údajov. 

           Po vdýchnutí 

 Po vdýchnutí 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 

 Odstrániť kontaminovaný odev. Kožu umyť dôkladne vodou a mydlom. V prípade problémov konzultovať s 

lekárom.  

 Po kontakte s očami 

  Oči okamžite vyplachovať po dobu niekoľkých minút prúdom tečúcej vody s otvorenými očnými viečkami. Před 

      výplachom vybrať kontaktné šošovky, ak sú používané. V prípade pretrvávajúceho podráždenia (sčervenanie) 

      vyhľadať lekársku pomoc.  
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 Po požití 

 Ak je postihnutý pri vedomí, ústa vypláchnuť vodou. Nevyvolávať zvracanie. V prípade problémov vyhľadať  

      lekársku pomoc. 

4.2.      Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  

 Kontakt s pokožkou - sčervenanie, pálenie, dočasné podráždenie kože, vysušenie kože a odmastenie pri 

           dlhodobom styku s produktom. 

           Styk s očami - začervenanie, pálenie, slzenie očí. 

           Požitie - nevoľnosť, vracanie, hnačka. Vzhľadom k nízkej viskozite môže výrobok vniknúť do pľúc priamo pri 

           požití a vyvolať následné vážne poškodenie pľúc (aspiračná pneumónia). 

           Vdychovanie - kašeľ, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť. 

4.3.     Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

  O postupe ošetrenia a lekárskej pomoci rozhodne lekár po zhodnotení situácie a stavu pacienta.   

 

 

ODDIEL 5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 

5.1.     Hasiace prostriedky 

  Vhodné hasiace prostriedky: Prášok, oxid uhličitý, pena odolná alkoholu .   

   Nevhodné hasiace prostriedky: Nepoužívať priamy prúd vody - môže rozšíriť a rozptýliť požiar. 

5.2.     Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné produkty spaľovania: Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka, dusíka, zlúčeniny kremíka a ďalšie 

toxické neidentifikované rozkladné produkty, ich vdychovanie môže vážne ohroziť zdravie. 

5.3.     Rady pre požiarnikov 

 Uzavrieť ohrozený priestor a zabrániť vstupu nepovolaným osobám. Vyhýbať sa nižšie položeným miestam, kde 

            sa môžu hromadiť páry, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Použitie vody sa neodporúča, možno ju však použiť pri  

            rozsiahlom požiari vo veľkom množstve vo forme vodnej hmly v prípade, že iné prostriedky nie sú dostupné.  

            Hasiť z bezpečnej vzdialenosti. Nepoužívať prúd vody, mohlo by dôjsť k rozšíreniu požiaru. Použiť pretlakový 

            dýchací prístroj a úplný ochranný zásahový ohňovzdorný odev. V prípade možného styku použiť kompletný 

            protichemický požiarny odev a dýchací prístroj. Ohrozené nádoby odstrániť z dosahu požiaru alebo chladiť 

            vodou. Použiť štandardné protipožiarne postupy a zvážiť riziká vyplývajúce z ďalších materiálov prítomných  

            v mieste požiaru. Ak je to možné, hasiacu vodu zachytávať, voľne odtekajúca voda môže poškodiť životné 

            prostredie. 

 

 

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

           Z ohrozeného priestoru odviesť osoby nevykonávajú sanačný zásah. Osoby vykonávajúce sanáciu musí byť  

          riadne preškolené. Zabezpečiť dobré vetranie priestorov. Zdržiavať sa na náveternej strane. Z blízkosti odstrániť  

          všetky zdroje iniciácie vznietenia. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť, nemanipulovať s otvoreným plameňom. 

          Vyhnúť sa inhalácii pár, kontaktu s očami a pokožkou. Používať predpísané a doporučené osobné ochranné  

           prostriedky (pozri bod 7 a 8). 

6.2.     Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

           Zabrániť vniknutiu materiálu do kanalizácie, povrchových a spodných vôd a pôdneho prostredia. Ak dôjde 

           k úniku ohraničiť priestor a vykonať sanačný zásah. V prípade veľkého úniku informovať príslušné orgány  

           verejnej správy. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

 Uniknutý prípravok zachytiť pomocou vhodného sorbentu (hlina, piesok, vermikulit, Vapex). Uložiť do na to 

   určených nádob a ďalej postupovať podľa bodu 13. Znečistené miesto dočistiť.  

 

6.4.     Odkaz na iné oddiely 

 Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kap. 8. 

           Informácie o spôsoboch likvidácii pozri. kap. 13 

.  
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ODDIEL 7.  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

           Používať len v dobre vetraných priestoroch. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Uchovávajte mimo 

           dosahu tepla, iskier a plameňa. Zamedziť dlhotrvajúcemu alebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Zamedziť  

           požití. Vyvarovať sa vdychovaniu výparov. Po manipulácii sa dôkladne umyť. Udržiavať kontajnery tesne  

           uzavreté. V mieste manipulácie a skladovania nefajčiť, nepoužívať otvorený plameň ani iné zdroje zapálenia. 

           Vykonať preventívne opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja. Výpary sú ťažšie ako vzduch; môžu  

           prekonať veľké vzdialenosti a nahromadiť sa v nižšie položených priestoroch. Podľa typu pracovnej operácie 

           môže byť nutné používať zariadenie v neiskrivom alebo v nevýbušnom prevedení. Dodržiavať predpísané 

           pracovné postupy, predpísané ochranné pomôcky (pozri bod 8) a všeobecné zásady pre prácu s chemikáliami.  

           Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť.  

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Skladovať v dobre uzavretých pôvodných obaloch pri teplotách od 5 do 35 °C. Chrániť pred priamym slnečným 

žiarením. Neskladovať spolu s potravinami a krmivami. 

 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 

 Permanentná ochrana proti graffiti. Nie sú ďalšie odporúčania. 

 

 

ODDIEL 8.  KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

 

8.1. Kontrolné parametre 

  PEL a NPK-P látok v pracovnom prostredí:  

            Názov:                                   PEL [mg/m
3
]   

 Amorfný oxid kremičitý           4  

8.2. Kontroly expozície 

   Pri manipulácii a používaní musí byť technickými opatreniami zabezpečené, že nebudú prekročené medzné 

    koncentrácie (NPK) a prípustné expozičné limity (PEL). Zabezpečiť dobré vetranie inštalácií lokálneho 

    odsávania alebo účinného priestorového vetrania na minimalizáciu rizika vdychovaniu výparov. Zabrániť  

    kontaktu s očami a pokožkou. 

    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. 

  

 Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)  

  Ochrana dýchacích ciest:  

 Pri riziku expozície vyššími koncentráciami ako prípustné PEL alebo NPK (nedostatočné vetranie, vystavenie 

aerosólu alebo výparom prípravku) respirátor príslušného typu. V situáciách, kedy by koncentrácie mohli 

prekročiť úroveň účinnosti respirátora alebo v núdzových situáciách použiť pretlakový dýchací prístroj.  

 Ochrana očí/tváre: 

  Ochranné okuliare proti chemikáliám. 

         Ochrana kože a rúk: 

 Ochranné rukavice odolné prípravku. Výber materiálu rukavíc musí byť vykonaný podľa dostupných poznatkov a 

            informácií o zložení prípravku a údajov výrobcov rukavíc. Pri výbere je nutné sa riadiť údajmi o rýchlosti 

            prenikania látok do materiálu rukavíc a jeho odolnosti voči prípravku. Výber vhodných rukavíc nie je len 

            otázkou materiálu, pretože jeho kvalita je u rôznych výrobcov odlišná. V prípade testovania odolnosti materiálu 

            nemôže sa spoliehať iba na vykonanie predbežných testov pred ich použitím. O určenie presnej doby odolnosti 

            rukavíc voči prenikaniu látok obsiahnutých v prípravku je potrebné požiadať výrobcu rukavíc a táto doba musí 

            byť pri ich používaní rešpektovaná. Výber materiálu bude tiež závisieť od charakteru a podmienok práce a 
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            ďalších súvisiacich faktoroch (ďalšie materiály, s ktorými sa zaobchádza, fyzikálne podmienky - teplota, riziko 

            poškodenia, reakcie s materiálom rukavíc, a pod.) Ak môže dôjsť k dlhotrvajúcemu alebo často opakovanému 

            kontaktu, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 6 alebo vyššia (hrúbka materiálu väčšia ako 0,5 mm, čas 

            prieniku podľa EN 374 dlhší ako 480 minút). Rukavice sa odporúča pravidelne meniť. V prípade ich  

            poškodenia, známok opotrebenia alebo zmeny vzhľadu (farba, tvar, pružnosť) je nutná ich výmena. 

            Odporúčané materiály - nitrilový kaučuk, butylkaučuk. 
         Ochrana kože: 

 Vhodný ochranný pracovný odev odolný prípravku. Výber špecifických doplnkov ako sú rukavice, ochranný štít, 

            čižmy, zástera alebo celý oblek, závisí od druhu práce. 

 

 Kontroly enviromentálnej expozície 

 Nakladanie s odpadmi pozri bod. 13. 

   Pri nakladaní s prípravkom dodržiavať zákon č. 254/2001 Zb. O vodách a jeho vykonávacie predpisy. 

   Emísie odchádzajúce zo zariadenia musia spĺňať požiadavky zákona č. 201/2012 Zb. O ochrane ovzdušia a 

   emisné limity dané vykonávacími predpismi k tomuto zákonu. 

 

 

ODDIEL 9.  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1.      Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 Skupenstvo (pri 20
o
C):   kvapalina  

 Farba:   bezfarebný 

 Zápach:  slabý, charakteristický 

 Hodnota pH (pri 20 
o
C):  7  

 Teplota topenia (
o
C): údaj nie je k dispozícii 

 Teplota varu (
o
C): 95  

 Teplota vzplanutia (
o
C): viac ako 50 

 Horľavosť: nehorľavý 

 Limity výbušnosti:                                      neurčené     

  Tlak pár (pri 20 
o
C): neurčené 

  Hustota (pri 20 
o
C): 0,88 g/cm

3
 

 Rozpustnosť vo vode (pri  20 
o
C): nerozpustný 

 Rozdeľovací koeficient n-oktanól/voda: údaj nie je  k dispozícii    

 Viskozita (pri 20 
o
C): 1 Pa.s   

 Hustota pár (vzduch = 1) neurčené  

 Rýchlosť odparovania: neurčené 

   Obsah prchavých zložiek:                           470 g/l 

   Obsah pevných zložiek:                              45 – 55 % 

  

9.2. Iné informácie: 

 Nie sú 

 

 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1. Reaktivita 

 Prípravok je málo reaktívny, nepodlieha nebezpečnej polymerizácii.  

10.2 .   Chemická stabilita 

    Za normálnych a odporúčaných podmienok používania stabilný.  

10.3.    Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie nie sú známe.    

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

 Chrániť pred teplom. Nevystavovať teplotám pod 5 °C.  

10.5.     Nekompatibilné materiály   

Silné oxidačné činidlá    
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10.6.     Nebezpečné produkty rozkladu 

 Pozri bod 5.2.      

 

 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

                

11.1.    Informácie o toxikologických účinkoch 

 Informácie o toxikologických účinkoch sú založené na informáciách o klasifikácii výrobku a / alebo 

            toxikologických štúdiách a znalostiach a skúsenostiach výrobcu. 

 Akútna toxicita 

 Požitie môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačka. 

   Jednorazová orálna dávka LD50 nebola stanovená. 

   Nebezpečenstvo vdýchnutia. Počas požitia alebo zvracania môže dôjsť k vdýchnutiu do pľúc a následnému  

   poškodeniu pľúc alebo dokonca smrti následkom chemického zápalu / zápalu pľúc. 

  

  Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

     Môže spôsobovať začervenanie, pálenie, slzenie očí.     

           Žieravosť/dráždivosť pre kožu 

   Môže spôsobiť sčervenanie, pálenie, dočasné podráždenie kože, vysušenie kože a odmastenie pri dlhodobom  

   styku s produktom.       

           Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože:   

   Vdychovanie pár môže spôsobiť kašeľ, bolesti hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť       

           Karcinogenita:  

   Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.       

           Mutagenita pre zárodočné bunky: 

   Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.       

           Reprodukčná toxicita:  

   Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.       

           Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia  

   Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.       

           Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia 

   Môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky.       

           Aspiračná nebezpečnosť 

   Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.       

 

 

ODDIEL 12.  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

  

12.1.    Akútna toxicita  

 Nie je klasifikovaná ako akútne toxická. 

           Persistencia a degradovateľnosť 

 Výrobok nie je ľahko biologicky rozložiteľný.   

12.2. Bioakumulačný potenciál 

  Údaje nie sú k dispozícii   

12.3.    Mobilita v pôde 

 Výrobok sa môže šíriť vodou a pôdnym prostredím.  

12.4. Výsledky posúdenia PBT 

 Neobsahuje látky PBT a vPvB.   

12.5. Iné nepriaznivé účinky 

   Výrobok neobsahuje látky prispievajúce k globálnemu otepľovaniu alebo poškodzujúce ozónovú vrstvu. 

 

ODDIEL 13.  OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 

13.1.   Metódy spracovania odpadu 

 Nespotrebovaný znehodnotený výrobok je považovaný za odpad, ktorý je nutné zaradiť podľa vyhlášky  
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           Zoznam odpadov 

           08 01 11: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. 

15 1 02: Obaly z plastov 

 

ODDIEL 14.  INFORMÁCIE O DOPRAVE 

  

 Pozemní přeprava 
14.1. Číslo OSN                            nie sú subjektom predpisov o preprave 

14.2. Správne expedičné označenie OSN            nie je relevantné 

14.3. Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu          žiadne 

14.4. Obalová skupina                             nie je relevantné 

  14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie          nie je ohrozujúce pre životné prostredie  

  

           14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

                   Nie sú žiadne ďalšie informácie. 

           14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC 

                    Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný 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 / legislatíva špecifická pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

          prostredia            

 

15.2.  Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

 Nebolo vykonané. 

 

ODDIEL 16.  DAĽŠIE INFORMÁCIE 

  

           Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3) 

H315 Dráždi kožu. 

 H304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 

 H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy. 

H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 

 EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky 

 

            Použité skratky 

 ADR – European Agreement concerning the International Cerriage of Dangerous Goods by Road 

 RID – Regulations Concerning the International Transport of  Dangerous Goods by Rail 

 IMDG – International Maritime Code for Dangerous Goods 

 IATA – International Air Transport Association 

 GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

 LC50 – Lethal concentration, 50 % 

 LD50 – Lethal dose, 50 % 
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           Ďalšie informácie 

Informácie uvedené v tomto bezpečnostnom liste vychádzajú zo súčasných znalostí, legislatívy EU a legislatívy 

SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok 

životného prostredia, ktoré sú nutné pre bezpečné použitie, ale nemôžu byť považované za záruku úžitkových 

vlastností výrobku. Uvedené údaje zodpovedajú stavu vedomostí, znalostí a skúseností   

 

 

 Výrobca: 

 PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o. 

ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, Polsko 


