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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1 Identifikátor produktu:  

Obchodný názov: BASE 

Ďalšie informácie: neuvádza sa 

1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:  

Určené použitie zmesi: prostriedok na ochranu dreva pred hmyzom a hubami 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  

Dodávateľ:            belinka belles, d.o.o. 

                               Ljubljana, Zasavska cesta 95  

                               1231 Ljubljana - Črnuče  

                               Slovenia 

                               Telefón: +386 1 5886 299 

                               Fax: +386 1 5886 303 

                               e-mail: belles@belinka.si  

                               http://www.belinka.com/ 

Distribútor:            Helios Slovakia s.r.o. 

                               Rosinská 15A 

                               010 08 Žilina, Slovensko 

                               telefón: +421 41 5177 100, fax: +421 41 5177 111 

                               e-mail: helios@helios.sk,  

                               web: www.helios.sk 

e-mail osoby zodpovednej za KBU: helios@helios.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo:   

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC)       Telefón + 421 2 5477 4166    

24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 
 

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1 Klasifikácia zmesi:  

Zmes spĺňa kritéria pre klasifikáciu ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008:     

 

Nebezpečné pre vodné prostredie - chronická neb., kat. 1: Aquatic Chronic 1; H410      

Nebezpečné pre vodné prostredie - akútna neb. kat. 1: Aquatic. Acute 1; H400     

Aspiračná nebezpečnosť, kat. neb. 1: Asp. Tox. 1; H304 

EUH066 

EUH208 

Nepriaznivé účinky na zdravie ľudí: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje: 3-

jódprop-2-inyl butylkarbamát, permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Nepriaznivé účinky na životné prostredie: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

účinkami. 

2.2 Prvky označovania:  
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     Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

     Výstražné upozornenia:  

      H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné  

      organizmy, s dlhodobými účinkami. 

      EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. EUH208      

      Obsahuje: 3-jódprop-2-inyl butylkarbamát, permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

      Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do  

      životného prostredia. P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  

      INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P405 Uchovávajte  

      uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými  

       predpismi pre nebezpečné odpady. 

 

      Obsahuje: uhľovodiky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov. 

2.3 Iná nebezpečnosť:  

      Výrobok obsahuje organické rozpúšťadlá. 
 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 

3.1 Látky: nevzťahuje sa 

3.2 Zmesi: 

Zmes obsahuje nasledovné nebezpečné látky: 

Názov zložky 
Registračné 

číslo 
ES/CAS 

 

Klasifikácia 

 

podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 

 

 

Koncentrácia 

[%] 

uhľovodíky, C10-C13, 

n-alkány, isoalkanes, 

cyklické, <2% aromáty* 

01-

2119457273-

39 

918-481-9 
Asp. Tox. 1; H304  

EUH066 
80-90 

tebukonazol (ISO) neuvedené 

403-640-

2/107534-

96-3 

Aquatic Chronic 2; H411  

Repr. 2; H361 d 

Acute Tox. 4; H302  

M = 10 

< 1 

3-jódprop-2-inyl-

butylkarbamát 
neuvedené 

259-627-

5/55406-

53-6 

Aquatic Chronic 1; H410  

Aquatic. Acute 1; H400  

STOT RE 1; H372 

Skin Sens. 1; H317  

Eye Dam. 1; H318  

Acute Tox. 4; H302  

Acute Tox. 3; H331 

AQUATIC CHRONIC 1: M = 1 

AQUATIC ACUTE 1: M = 10 

< 1 

permetrín (ISO) neuvedené 

258-067-

9/52645-

53-1 

Aquatic Chronic 1; H410  

Aquatic. Acute 1; H400  

Skin Sens. 1; H317  

Acute Tox. 4; H332  

Acute Tox. 4; H302 

AQUATIC CHRONIC 1: M = 1000 

AQUATIC ACUTE 1: M = 1000 

< 0,5 

Plné znenie použitých výstražných upozornení („H-viet“)  je uvedené v oddiele 16. 

* Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí (ďalšie informácie viď oddiel 8) 
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:  

4.1.1 Pokyny na prvú pomoc podľa spôsobov expozície: 

Všeobecné informácie:  

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to 

možné, ukážte označenie látky alebo zmesi).. 

Pri nadýchaní: 

Preniesť na čerstvý vzduch, v prípade potreby zavolať lekársku pomoc. 

Po kontakte s kožou:  

Vyzlečte si kontaminovaný odev. Poumývajte si pokožku vodou a mydlom. Nepoužívajte 

organické rozpúšťadlá a riedidlá.       

Pri zasiahnutí očí: 

Oči okamžite vyplachujte pri otvorených viečkach min. 15 minút veľkým množstvom vody. 

Poradiť sa s lekárom. 

      Po požití: 

Nič nejedzte. Vypláchnite si ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite privolať lekára. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: 

Vdýchnutie: Koncentrované výpary môžu spôsobiť podráždenie dýchacích orgánov. môže 

spôsobiť poškodenie pľúc (nebezpečenstvo aspirácie). Po požití sú možné tráviace ťažkosti. 

 Kontakt s pokožkou: Pri dlhšie opakujúcom sa kontakte s pokožkou je možné odmastenie a 

mierne podráždenie. Môže spôsobiť senzibilizáciu. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Možné 

alergické reakcie na niektoré zložky. 

Kontakt s očami: Pri priamom kontakte je možné podráždenie očí. 

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

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie. V prípade 

kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku 

pomoc. 
 

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 

5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace prostriedky:   

práškový, penový hasiaci prostriedok, oxid uhličitý (CO2). 

Nevhodné hasiace prostriedky:  

prúd vody 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:  

Dávať pozor na samovznietenie. Výpary, ktoré sú ťažšie ako vzduch, môžu so vzduchom 

vytvoriť výbušnú zmes. Nebezpečné produkty tepelného rozkladu alebo horenia: CO, CO2,  

NOx. 

5.3 Rady pre požiarnikov:   

 Používať kompletnú ochrannú výbavu (ochranný odev a ochrannú masku). Uzatvorené balenia 

chladiť vodnou hmlou. Zvyšky po požiari a hasiace médium zneškodnite v zmysle platných 

miestnych predpisov, zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: 

Vyhýbať sa kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychovať výpary. Zabezpečiť dobré vetranie 

priestorov. Odstrániť zápalné zdroje. Používať osobné ochranné prostriedky (viď oddiel 8). 

Dodržiavajte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pre prácu s chemickými faktormi. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  

Zabráňte úniku zmesi do kanalizácie, pôdy, povrchových a podzemných vôd.  

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:  

Rozliatu kvapalinu posypať sorpčným materiálom (pieskom, pilinami alebo špeciálnym 

absorbentom), pozbierať do vhodných nádob a zlikvidovať v súlade s predpismi (viď oddiel 13). 

6.4 Odkaz na iné oddiely:  

      Zneškodňovanie odpadov viď oddiel 13, použitie osobných ochranných prostriedkov viď oddiel 

      8. Zaobchádzanie je popísané v oddiele 7. 
 

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE 

 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:  

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  Skladovať mimo dosahu detí. Používať v dobre 

vetraných priestoroch, vyhýbať sa vdychovaniu výparov. Dávať pozor na prítomnosť zápalných 

zdrojov. 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility:  

Zmes uskladňovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, vetranom a 

tmavom mieste. Skladovať mimo potravín a krmív. Skladovať v súlade s predpismi o skladovaní 

nebezpečných látok a zmesí. 

7.3 Špecifické konečné použitie resp. použitia:  

       Obalové materiály: ODPORÚČANIE: Originálne obaly od výrobcu. 

       Trieda skladovania (SRN): 3B (nemecká smernica VCI). 
 

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

 

8.1 Kontrolné parametre: 

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa NV SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v zn. nesk. predpisov,  

pre látky obsiahnuté v zmesi: 

Názov látky CAS č. 

NPEL 

P
o

zn
á

m
k

a
 

priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

lakový benzín - 50 300 100 600 - 

Lakový benzín: Toxicita (karcinogenita) závisí od obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, 

kumén). Limit je ustanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 

hmot. %). 
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8.2 Kontroly expozície: 

8.2.1 Primerané technické zabezpečenie:  

Zabezpečiť vhodné vetranie. 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia: 

Po ukončení práce a pred pracovnými prestávkami si umyte ruky vodou a mydlom. Pri práci 

nejedzte, nepite a nefajčite. Odstráňte znečistený odev a pred ďalším použitím ho vyperte.  

a) Ochrana očí/tváre:   

Tesne priliehajúce ochranné okuliare. 

b) Ochrana kože:   

Ochranný pracovný odev. Ochrana rúk: Pri opakovanom kontakte s produktom používajte 

rukavice vyrobené z nitrilovej gumy s hrúbkou 0,40 mm, pri kontakte s kvapkami produktu 

(menej častý kontakt) rukavice vyrobené z nitrilovej gumy s hrúbkou 0,11 mm.. 

c) Ochrana dýchacích ciest:  

Používať len v dobre vetraných priestoroch, v opačnom prípade je potrebný špeciálny filter 

(rozpúšťadlá) alebo ochranná maska. 

d)  Tepelná nebezpečnosť: irelevantné  

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície:  

      Vykonajte opatrenia v zmysle legislatívnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia. 

       Zabráňte úniku zmesi do životného prostredia. 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

a) vzhľad:                                                                  červená až hnedá transparentná tekutina                                                                              

b) zápach:       po organických rozpúšťadlách 

c) prahová hodnota zápachu:    údaje nie sú k dispozícii 

d) pH:       nemeria sa 

e) teplota topenia/tuhnutia [°C]:    údaje nie sú k dispozícii 

f) počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C]:  180 - 240 

g) teplota vzplanutia [°C]:     > 61 

h) rýchlosť odparovania:     údaje nie sú k dispozícii 

i) horľavosť (tuhá látka, plyn):   neuvádza sa 

j) horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti [% obj.]:  dolná medza: 0,6 

horná medza: 6,1 

k) tlak pár [Pa]:                  údaje nie sú k dispozícii 

l) hustota pár(vzduch = 1):     údaje nie sú k dispozícii 

m) relatívna hustota [g/cm3]:    0,804 (ISO 2811) 

n) rozpustnosť (rozpustnosti):    vo vode:  nerozpustný 

o) rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:   údaje nie sú k dispozícii 

p) teplota samovznietenia [°C]:    údaje nie sú k dispozícii 

q) teplota rozkladu:     údaje nie sú k dispozícii 

r) viskozita (kinematická) [cm2/s]:    0,02 cm2/s 

                                                                                    1,7 mPa s (dynamická) 

s) výbušné vlastnosti:    údaje nie sú k dispozícii 

t) oxidačné vlastnosti:    údaje nie sú k dispozícii 

9.2. Iné informácie: 

údaje nie sú k dispozícii 
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ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1 Reaktivita:   

nereaktívna 

10.2 Chemická stabilita:  

       Za normálnych podmienok je zmes stabilná.   

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:  

nie sú známe 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:  

 vysoké teploty 

10.5 Nekompatibilné materiály:  

žiadne údaje 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  

V prípade požiaru, po vyparení vody môžu vzniknúť nebezpečné produkty horenia. 
 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 

a) akútna toxicita: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.  

LC50, 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (inhalačne, potkan, 4h): 6,89 mg/l 

LC50, tebukonazol (ISO) (inhalačne, potkan, 4h): > 5093 mg/l 

LC50, permetrín (inhalačne, potkan, 4h): > 23,5 mg/l 

LC50, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov (inhalačne, potkan, 8h): 4951 mg/l 

 

LD50,  C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov,  orálne, potkan): >5000 mg/kg 

LD50, 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (orálne, potkan): 300-500 mg/kg  

LD50, tebukonazol (ISO)  (orálne, potkan- muži): 4000 mg/kg 

LD50, tebukonazol (ISO)  (orálne, potkan- ženy): 1700 mg/kg  

LD50, permetrín (orálne, potkan): 4801 mg/kg 

 

LD50, 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (dermálne, králik): >2000 mg/kg 

LD50, tebukonazol (dermálne, králik- muži): >5000 mg/kg 

LD50, permetrín (dermálne): >2000 mg/kg 

 

b) poleptanie kože/podráždenie kože: na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre 

klasifikáciu splnené. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre 

klasifikáciu zmesi splnené. Zmes obsahuje 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát, ktorý je 

klasifikovaný ako Eye Dam. 1, H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Obsahuje: 3-jódprop-2-inyl butylkarbamát, permetrín. 

Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Údaje o zložkách: 

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát, morčatá: senzibilizujúci 

tebukonazol, morčatá: nie (OECD 406) 

permetrín, morčatá: senzibilizujúci (OECD 406) 

C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov: nie 

e) mutagenita zárodočných buniek: na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu 

splnené 
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f) karcinogenita: na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené 

g) reprodukčná toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu zmesi 

splnené. Obsahuje tebukonazol, ktorý je klasifikovaný ako Repr. 2; H361 d Podozrenie z 

poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: na základe dostupných 

údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu zmesi splnené.  

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: : na základe dostupných 

údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu zmesi splnené. Obsahuje látku (3-jódprop-2-inyl-

butylkarbamát), ktorá je klasifikovaná ako STOT RE 1; H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri 

dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

j) aspiračná nebezpečnosť: zmes je klasifikovaná ako Asp. Tox. 1, H304 Môže byť smrteľný po 

požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

k) ďalšie informácie:  

permetrín: Nie sú známe účinky karcinogenity, reprodukčnej toxicity, teratogenicity a 

mutagenity. 

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát: nie je mutagénny 

Chronická toxicita: 

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát: chronická NOAEL, orálne, potkan, o dva roky: 20 mg / kg / d 

permetrín: NOAEL subchronická, orálne, pes, 1 rok: 50 mg / kg 

      Chronické účinky: Po dlhotrvajúcom a opakovanom kontakte môže spôsobiť odmastenie a    

      praskanie podráždenie pokožky a / alebo dermatitídu. 
 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

12.1 Toxicita:  

Ekotoxikologické údaje pre samotnú zmes nie sú k dispozícii. Z klasifikácie vyplýva: Veľmi 

toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

Údaje o zložkách: 

C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov: 

EL50 akútna, (riasy -Pseudokirchneriella subcapitata in cian, baktérie,72 h, rast): > 1000 mg/l 

OECD 201 

EL50 akútna, (Daphnia magna, 48h): > 1000 mg/l OECD 202 

LC-50 akútna, (ryby - Oncorhynchus mykiss, 96h) : > 1000 mg/l OECD 203 

 

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát: 

EC50 akútna, Daphnia magna, 48 h: 0,21 mg/l  

EC50 akútna, baktérie aktívneho kalu, 3h: 44 mg/l 

IC50 akútna, riasy -Desmodesmus subspicatus, 72 h: 0,026 mg/l  

LC50 akútna, ryby - Danio rerio, 96 h: 0,43 mg/l 

 

tebukonazol: 

EC50 akútna, Daphnia magna, 48 h: 2,79 mg/l 

IC50 akútna, riasy - Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h: 3,8 mg/l  

LC50 akútna, ryby -Oncorhynchus myksis, 96 h: 4,4 mg/l 

NOEC, chronický, Daphnia magna, 21d: 0,01 mg/l 

 

permetrín: 

EC50, akútna, Daphnia magna, 48 h: 0,00127 mg/l 

IC50 akútna, riasy - Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h: >1,13 mg/l  
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LC50 akútna, ryby - Oncorhynchus myksis, 96 h: 0,0051 mg/l 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť:  

C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov: rýchlo biologicky rozložiteľný 

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát: rýchlo biologicky rozložiteľný  

tebukonazol: ťažko biologicky rozložiteľný 

      permetrín: ťažko biologicky rozložiteľný 

      Rýchlosť odbúravania: 

      C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátov: %, 28 d, 301E OE  

      tebukonazol: ťažko biologicky rozložiteľný: 20%, 28 d, 301C OECD 

12.3 Bioakumulačný potenciál:  
3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát: LogPow: 2,8 BCF: - Nízky potenciál 

tebukonazol: : LogPow: 3,5 BCF: 78 Vysoký potenciál 

Permetrín: : LogPow: 6,1 BCF: 570 Vysoký potenciál 

 

12.4. Mobilita v pôde:   

údaje nie sú k dispozícii 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:  

údaje nie sú k dispozícii 

12.6 Iné nepriaznivé účinky:  

údaje nie sú k dispozícii 

12.7 Ďalšie informácie:  

AOX: Produkt obsahuje organicky viazané halogény a môže prispieť k hodnote AOX 

v odpadových vodách. 
 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 

13.1 Metódy spracovania odpadu:  

Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Zvyšky zmesi a obaly odovzdávať organizáciám s vydaným súhlasom na nakladanie  

s odpadmi. Nevylievať do kanalizácie. 

Druh odpadu: 

03 02 01 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva (N- nebezpečný odpad) 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) 

Úplne vyprázdnené a dôkladne vyčistené obaly nepatria medzi nebezpečný odpad a môžu byť 

recyklované. Znečistené obaly sú nebezpečný odpad.  
 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 

14.1 Číslo OSN: UN3082 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

KVAPALNÉ, I.N. (obsahuje permetrín) 

14.3 Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: 9 

14.4 Obalová skupina: III 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: IMDG: F-A, S-B 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: - 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC: - 
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ODDIEL 15:  REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 

a životného prostredia: 

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon); 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší; 

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nebolo vykonané. 
 

ODDIEL 16: INE INFORMÁCIE 

 

16.1 Zoznam relevantných výstražných upozornení: 

H302 Škodlivý po požití. 

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

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H331 Toxický pri vdýchnutí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H361d  Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

16.2 Zdroje údajov: 

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe karty bezpečnostných údajov 

poskytnutej dodávateľom. Klasifikácia zmesi bola prevzatá od dodávateľa. Karta 

bezpečnostných údajov bola vyhotovená podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení 

smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 

2000/21/ES.  

16.3 Legenda ku skratkám: 

PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky, vPvB:  Veľmi perzistentné a veľmi 

bioakumulatívne látky, NPEL: Najvyššie prípustný expozičný limit, MŽP SR: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, OSN:  Organizácia spojených národov, ES: číslo 

Európskeho spoločenstva, CAS: číslo Chemical Abstract Service, LD50: smrteľná dávka pre 

50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka), EC50: účinná koncentrácia látky, ktorá 

spôsobuje 50 % zmien v odozve, LC50: smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie 
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16.4 Ďalšie informácie: 

Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedenej zmesi v dodanej forme 

a zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí. Uvedené údaje nezbavujú odberateľa zmesi  

od nutnosti poznať a dodržiavať platné právne predpisy pri používaní zmesi, preprave, 

skladovaní.  

16.5 Prístup pracovníkov k informáciám: 

Zamestnávateľ je povinný sprístupniť pracovníkom karty bezpečnostných údajov v súvislosti 

s látkami alebo zmesami, ktoré používajú alebo ktorým môžu byť počas svojej práce vystavení. 

16.6 Zmeny vykované pri revízii: 

       Boli vykonané zmeny v oddieloch: 3, 8, 13, 15 a 16. 

 

 


