
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH 
ÚDAJOV

Názov výrobku

Bona Home Tvrdý voskový olej

:

Identifikátor produktu

Údaje o dodávateľovi 
karty bezpečnostných 
údajov

e-mailová adresa osoby,
zodpovednej za túto 
KBÚ

: Environment@bona.com

Popis výrobku : Olej na ošetrenie drevených povrchov

Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku)

Národný kontakt

Núdzové telefónne číslo

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

BONA CR, spol s r.o.
Obchodní 132
25101 Cestlice
Tel. +420 236 080 211

:

:

Bona Home Hard Wax Oil

Slovensko

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 
nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Informácie iba v angličtineInformačné obmedzenia :

Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

:Telefónne číslo

Dodávateľ

Telefónne číslo :

Prevádzkové hodiny :

+46 (0)40 385500

Toxikologické informační středisko, Limbová 5, 833 05 Bratislava
24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166 
Tel.: +421 2 5465 2307, mobil: +421 911 166 066

8:00 - 16:00

Názov výrobku : Bona Home Tvrdý voskový olej

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo 
zmesi

Prvky označovania Bez signálneho slova.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 
v platnom znení.

Iné riziká, nepodliehajúce 
klasifikácii

: Obsahuje vysychavé oleje.
Nebezpečenstvo samovznietenia.
Oblečenie, handry, papier a podobné materiály znečistené olejom by sa mali dať do 
vody alebo utesnených kovových nádob!

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné : Uchovávajte mimo dosahu detí.

:

:

Doplňujúce prvky 
označovania

: Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Dátum vydania/Dátum revízie : 2018-04-18 Dátum predchádzajúceho 
vydania

: 2018-03-26 Verzia : 1.02 1/4



Bona Home Tvrdý voskový olej

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č.
1907/2006.

Identifikácia nebezpečnosti

Zloženie/informácie o zložkách

Neexistujú žiadne prísady, ktoré by, podľa najlepších znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli 
klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, a museli by byť zahrnuté v tejto sekcii.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Opatrne niekoľko 
minút oplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť.
Nie je použiteľné.

Nie je použiteľné.

Opatrenia prvej pomoci

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.
Ak strekne do očí, kvapalina môže spôsobiť podráždenie a vratné poškodenie.

Pri styku s pokožkou

Opis opatrení prvej pomoci

Pri požiti

Pri nadýchaní

Pri zasiahnutí očí

:

:

:

:

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Protipožiarne opatrenia

Odporúčané: Pena vzdorujúca alkoholu, CO₂, prášky, rozprášená voda.

Nebezpečné produkty tepelného 
rozkladu

Hasiace prostriedky

:

Vhodné hasiace prostriedky

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály: oxid uhoľnatý,
oxid uhličitý, dym, oxidy dusíka.

:

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel.

Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.Bezpečnostné opatrenia 
pre životné prostredie

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný 
personál

:

:

Zaobchádzanie a skladovanie

Zabráňte kontaktu s očami. Vyvarujte sa vdýchnutiu pár, rozprášenej kvapaliny 
alebo oparu. Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.

Udržujte nádoby uzatvorené. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť 
utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku.

Podmienky bezpečného 
skladovania vrátane 
akejkoľvek nekompatibility

Bezpečnostné opatrenia na 
bezpečné zaobchádzanie

:

:

Dátum vydania/Dátum revízie : 2018-04-18 Dátum predchádzajúceho 
vydania

: 2018-03-26 Verzia : 1.02 2/4



Bona Home Tvrdý voskový olej

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č.
1907/2006.

Kontroly expozície/osobná ochrana

:Pri dlhodobej či opakovanej manipulácii použite nasledovné typy rukavíc:

Odporúčané: nitrilový kaučuk

Ochrana rúkKontroly expozície

Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo

Relatívna hustota

Rozpustnosť 
(rozpustnosti)

Kvapalina. [Viskózna kvapalina.]

0,9

Nerozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode a horúca voda.

Slabý Zápach.Zápach

pH

Hnedá(ý).Farba

Nie je použiteľné.

:

:

:

:

:

:

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Stabilita a reaktivita

Za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok stabilná.Chemická stabilita :

Reaktivita : Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok,
týkajúce sa reaktivity.

Toxikologické informácie
Informácie o toxikologických účinkoch

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.
Ak strekne do očí, kvapalina môže spôsobiť podráždenie a vratné poškodenie.

Ekologické informácie

Zmes bola hodnotená podľa súhrnu nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008 a nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre 
životné prostredie.
Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov.

Toxicita

Opatrenia pri zneškodňovaní

:

:Výrobok

Obal

Osobitné 
bezpečnostné 
opatrenia

:

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu.  Odpad z obalov 
by sa mal recyklovať.  Spaľovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať v prípade,
že odpad nie je recyklovateľný.

Zabráňte vniknutiu do odtokových kanálov, alebo vodných tokov. Zlikvidujte podľa 
všetkých federálnych, štátnych a miestnych predpisov.

Obsahuje vysychavé oleje.
Nebezpečenstvo samovznietenia.
Oblečenie, handry, papier a podobné materiály znečistené olejom by sa mali dať do 
vody alebo utesnených kovových nádob!

Dátum vydania/Dátum revízie : 2018-04-18 Dátum predchádzajúceho 
vydania

: 2018-03-26 Verzia : 1.02 3/4



Bona Home Tvrdý voskový olej

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č.
1907/2006.

Informácie o doprave

Tento prípravok nie je podľa medzinárodných dopravných predpisov (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) klasifikovaný ako 
nebezpečný.

Regulačné informácie

VOC pre zmesi,
pripravené na použitie

: IIA/f. Tenkovrstvové interiérové a exteriérové moridlá na drevo. Limitné hodnoty EU:
700g/l (2010.)
Tento produkt obsahuje maximálne 700 g/l VOC.

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

Iné EÚ Pravidlá

Nie je použiteľné.Príloha XVII – obmedzenia výroby,
uvádzania na trh a používania určitých 
nebezpečných látok, zmesí a výrobkov

:

:

Príloha XIV – zoznam látok 
podliehajúcich autorizácii

Látky vzbudzujúce veľké obavy Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

VOC : Na tento výrobok sa vzťahujú ustanovenia smernice 2004/42/ES o VOC. Ďalšie 
informácie nájdete na štítku a v technickom liste výrobku.

Oznámenie pre čitateľa

1.02

2018-04-18.Dátum tlače(nia)

Dátum vydania/ Dátum 
revízie

Verzia

Dátum predchádzajúceho 
vydania

:

:

:

:

2018-04-18

2018-03-26

F3x0   -0

Iné informácie

Informácie v tomto bezpečnostnom liste sú založené na súčasnom stave znalostí a súčasnej legislatívy. To 
poskytuje návod na zdraví, bezpečnosti a environmentálnych aspektov výrobku a nemali by byť považované za 
záruku technického prevedenia alebo vhodnosti pre konkrétne použitie. Výrobok by nemal byť používaný na iné 
účely, než ktoré sú uvedené v § 1, bez toho, aby najprv s odkazom na dodávateľa a získanie písomné pokyny.
Vzhľadom k tomu, špecifické podmienky použitia výrobku sú mimo kontroly dodávateľa, je užívateľ zodpovedný za 
zabezpečenie toho, že sú splnené požiadavky príslušných právnych predpisov sú splnené. Informácie obsiahnuté v 
tomto bezpečnostnom liste neobsahujú užívateľa vlastné posúdenie rizík na pracovisku, ako to vyžadujú iné zákony 
o bezpečnosti a zdraví.

Dátum vydania/Dátum revízie : 2018-04-18 Dátum predchádzajúceho 
vydania

: 2018-03-26 Verzia : 1.02 4/4


