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Karta bezpe čnostných údajov 
(podľa Prílohy II Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830) 

 
Dátum vypracovania: 
Dátum revízie č.1: 
Dátum revízie č.2 :  
Dátum revízie č.3 : 
Dátum revízie č.4 : 

17.2.2009 
17.10.2010 
30.5.2011 
10.6.2015 
08.8.2018 

 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI/PODNIKU 

Identifikátor produktu   
Chemický názov/Synonymá:  
Obchodný názov: CHEMSTOP - ECOFIX 
CAS: - 
EINECS/ ELINCS: - 
Identifikované použitia: Profesionálne použitie: lepidlo 

Neodporú čané použitia: - 
 
Dodávate ľ KBÚ Fytofarm spol. s r.o. 

Ulica, č.: Dúbravská cesta 21 

PSČ: 845 08 

Obec/Mesto: Bratislava 45 

Štát: Slovensko 

Telefón: +421 2 54793935 

Fax: +421 2 54776552 

E-mail: fytofarm@fytofarm.sk  

Núdzové telefónne číslo: 02/54774166 
Národné toxikologické informačné centrum,  
Limbová 5, 833 05Bratislava 

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČENSTIEV 

Klasifikácia zmesi pod ľa 
Nariadenia 1272/2008 CLP  

EUH210 

Prvky ozna čovania  
výstražný piktogram - 
výstražné slovo  - 
výstražné upoz ornenie  EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
bezpečnostné upozornenie P102   Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P210   Uchovávajte mimo dosahu tepla/ horúcich povrchov/ iskier, otvoreného  
           ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. 
P262   Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P270   Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P280   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare 

Iná nebezpe čnos ť - 

ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE  O ZLOŽKÁCH 

Názov zložky mazacie oleje (ropné), C20-50, 
zložené z hydrogénovaných 
neutrálnych olejov 

destiláty (ropné), hydrogénačne 
rafinované, ťažké parafínové; 
základový olej 

Koncentrácia < 20 % < 30 % 

CAS 72623-87-1 64742-54-7 

7EC 276-738-4 265-157-1 

Registra čné číslo 01-2119487078-27-xxxx 01-2119484627-25-0069 

Symbol/ 
klasifikácia 

GHS08 
Asp. Tox. 1 

- 

  
H výroky H304 - 

Signálne slovo Nebezpečenstvo - 

Limity na pracovisku  - - 

PBT/vPvB - - 
Iné <3%.extraktu DMSO <3%.extraktu DMSO  
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ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

Opis opatrení prvej 
pomoci 

Vdychovanie  Zabezpečiť postihnutému čerstvý vzduch.  
Oči Okamžite premývať prúdom čistej vody. Ak neustáva dráždenie, 

zabezpečiť lekársku pomoc. 
Pokožka Pokožku umyte jedlým alebo kozmetickým olejom a potom  

mydlom a vodou.  
Požitie Nikdy nevyvolávať zvracanie,  okamžite privolať lekársku pomoc. V 

prípade, že postihnutý začne zvracať, zabrániť vniknutiu zvratkov 
do pľúc.  

Najdôležitejšie príznaky a 
účinky, akútne aj 
oneskorené  

Môže poškodiť zdravie pri dlhšom kontakte so sliznicami a pokožkou. Pri 
náhodnom požití a  vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť zápal pľúc, edém 
pľúc až poškodenie pľúc. 

Potreba okamžitej 
lekárskej starostlivosti a 
osobitného ošetrenia  

Pri náhodnom požití je nutné okamžite kontaktovať lekára. 

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

Hasiace prostriedky vhodné pena, prášok, CO2, vodná hmla  
nevhodné  nešpecifikované 

Osobitné ohrozenia 
vyplývajúce z látky alebo 
zo zmesi  

Pri termickom rozklade sa môžu tvoriť toxické splodiny : oxidy uhlíka a hustý dym. 
Pri požiari dochádza ku skvapalneniu produktu – môže sa rozliať po podlahe a do 
nižšie položených priestorov.  

Rady pre hasi čov Ochranný odev, ochranné okuliare a dýchací prístroj.  
Nádoby ochladzovať vodou hmlou alebo ich rýchlo odstrániť z blízkosti požiaru.  

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 

Osobné bezpe čnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové post upy  
Individuálne ochranné opatrenia, 
osobné ochranné prostriedky 

Zabrániť prístupu nechráneným a neinformovaným osobám. Zamedziť 
styku s pokožkou a očami. Odstrániť zdroje ohňa. 

Tepelná nebezpe čnos ť horľavina IV. triedy 
Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 

Produkt je tuhá látka, za normálnej teploty sa nepredpokladá únik do 
vodného prostredia. Pri skvapalnení zabráňte úniku do kanalizácie, 
podzemných vôd, vodných tokov. 

Metódy a materiál na zabránenie 
šíreniu a vy čistenie  

Mechanicky vyzbierať a ak nie je možné ďalšie použitie, zlikvidovať 
v povolenom zariadení.  

Odkaz na iné oddiely  Likvidácia odpadu (oddiel 13)  

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

Bezpečnostné opatrenia na 
bezpečné zaobchádzanie 

Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami. Používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky (pozri oddiel 8). Pri práci nejedzte, nepite ani 
nefajčite. Dodržujte dôsledne bezpečnostné a hygienické opatrenia pre 
prácu s chemikáliami.  
Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabrá ňte kontaktu s otvoreným 
ohňom.  

Podmienky na bezpe čné 
skladovanie vrátane akejko ľvek 
nekompatibility  

Skladovať v pôvodných, nepoškodených, tesne uzatvorených obaloch 
v suchých, dostatočne vetraných chladných priestoroch. 
Odporúčaná teplota skladovania: +10 °C až  +20 °C  

Špecifické kone čné použitie( -ia) nevysychavý lep pre feromónové, vizuálne a bariérové lapače hmyzu 

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

Kontrolné parametre  Názov CAS NPEL (mg/m 3) Pozn:  
priemerný  krátkodobý 

- - - - - 
DNEL pracovníci  Údaje nie sú k dispozícii 
DNEL spotrebitelia Údaje nie sú k dispozícii 
Kontroly expozície Ochrana o čí/tváre  ochranné okuliare (EN 166) 

Ochrana pokožky ochranný pracovný odev  
ochranné rukavice (EN 374) 
vhodný materiál: guma  

Ochrana dýchacích ciest  nie je nutná 

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemickýc h vlastnostiach  
Fyzikálny stav  tuhá látka 
Farba žltkastá 
Zápach  nevýrazný, po surovinách 
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Prahová hodnota zápachu  nestanovená 
pH nerelevantné 
Teplota topenia/tuhnutia [°C]  > 85 - 105  
Počiatočná teplota varu a destila čný rozsah [°C] > 300 
Teplota vzplanutia [°C]  138   
Rýchlos ť odparovania nestanovená 
Hor ľavos ť nestanovená 
Teplota samovznietenia [°C]  nestanovená 
Teplota rozkladu [°C] nestanovená 
Dolný limit výbušnosti  nestanovený 
Horný limit výbušnosti nestanovený 
Oxidačné vlastnosti  nestanovené 
Tlak pár [hPa] nestanovený 
Hustota pár nestanovená 
Relatívna hustota [g.cm -3] 0,860 (20°C)  
Rozpustnos ť vo vode [g.l -1] nestanovená 
Rozpustnos ť v rozpúš ťadlách  nestanovená 
Rozpustnos ť v tukoch  rozpustná pri zvýšenej teplote 
Rozdeľovací koef. n -okt./voda  nestanovený 
Viskozita  nerelevantné   
9.2 Iné informácie nie je elektricky vodivý 

teplota skvapalnenia: > 100°C  

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

Reaktivita údaje nie sú známe 
Chemická stabilita stabilný pri teplotách < 160°C a pri odporú čaných teplotách 

používania a skladovania 
Možnos ť nebezpečných reakcií  údaje nie sú známe 
Podmienky, ktorým sa treba vyhnú ť vysoké teploty (> 170°C)  
Nekompatibilné materiály  benzín (rozpustenie produktu) 
Nebezpečné produkty rozkladu pri požiari: oddiel 5. 

pri pyrolýze: oxidované alifatické uhľovodíky 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 
Akútna toxicita 
LD50 

Orálna  > 2000 mg/kg/potkan 
Dermálna  > 5000 mg/kg/deň/potkan 
Inhalačná Údaje nie sú k dispozícii 

 
Žieravos ť/dráždivos ť pokožky   dráždivosť nebola pozorovaná 

(králik; stupeň podráždenia: 0) 
 
Vážne poškodenie/dráždivos ť očí dráždivosť nebola pozorovaná 

(králik; stupeň podráždenia: 0) 
 
Senzibilizujúce 
vlastnosti  

Pokožka Údaje nie sú k dispozícii 
Dýchacie cesty  Údaje nie sú k dispozícii 

 
Mutagenita  Nie je dôkaz 

 
Reproduk čná toxicita  Nie je dôkaz 

 
Karcinogenita  Nie je dôkaz 

 
STOT SE Údaje nie sú k dispozícii 

 
STOT RE Údaje nie sú k dispozícii 

 
Aspira čná toxicita  Údaje nie sú k dispozícii 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Toxicita  pre vodné organizmy  údaje nie sú k dispozícii 
Perzistencia a degradovate ľnos ť údaje nie sú k dispozícii 
Bioakumula čný potenciál  údaje nie sú k dispozícii 
Mobilita v pôde  údaje nie sú k dispozícii 
Výsledky posúdenia PBT a vPvB údaje nie sú k dispozícii 
Iné nepriaznivé ú činky obsahuje ropné zložky 

 

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD ŇOVANÍ 
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Metódy spracovania odpadu Ak nie je možné opätovné použitie alebo recyklácia, odpad sa likviduje  v 
povolenom zariadení podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch.   
Kontaminovaný obal zneškodniť  v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch. 
Dôkladne vyprázdnený obal môže byť likvidovaný v separovanom zbere. 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Číslo OSN nie je nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov 
Správne expedi čné označenie OSN - 
Trieda( -y) nebezpe čnosti pre dopravu  - 
Obalová skup ina - 
Nebezpečnos ť pre životné prostredie - 
Osobitné bezpe čnostné opatrenia pre užívate ľa - 
Doprava hromadného nákladu  - 

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku ale bo zmes v oblasti bezpe čnosti, zdravia a životného 
prostredia 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní    
 chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc 
 Nariadenie Komisie č. 453/2010  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH  
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh 
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh 
Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011 
Vyhláška MVSR č. 96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v znení neskorších 
predpisov 
 
Obmedzenia pod ľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a  Rady REACH č. 1907/2006) v znení 
neskorších noviel: žiadne 
 
Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v súlad e s Nariadením  1907/2006 REACH : žiadne 

 
Hodnotenie chemickej bezpe čnosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané 

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE 

Dôvod revízie č. 3: doplnenie a upravenie údajov, klasifikácia zmesi v súlade s Nariadením 1272/2008 CLP,  
                                 zmeny v oddieloch 2,3,8,9,11,12,15,16  
 
Znenie H-výrokov z oddielu 3: 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Znenie kategórií nebezpe čenstva: 
Asp. Tox.: aspiračná toxicita 
STOT SE: toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia 
STOT RE: toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia 
 
Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebite ľskej siete:  žiadne 

 
 
 


