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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

MODULAN 600 Univerzálny silikon

1.1. Identifikátor produktu

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

Použitie látky/zmesi

Silikón, sieťovaný octom

Žiadne, používanie v súlade s určením.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Ulica: Sandweg 15

Miesto: D-55543 Bad Kreuznach

Telefón: Telefax:+49 671 870-303 +49 671 870-397

info@meffert.come-mail:

Oddelenie Regulatiory AffairsPartner na konzultáciu: +49 671 870-310Telefón:

e-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

(Adresse), tel. č. : +421 2 54 774 166

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnostné upozornenia

EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi
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Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

GHS klasifikácia

1-<5 %37859-55-5 2-pentanón, 0, 0 ', 0 "- (metylsilylidín) trioxim

484-460-1 01-2120004323-76

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

<0,1 %26530-20-1 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

247-761-7 613-112-00-5 01-2120768921-45

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

PodielOznačenieČ. CAS Č. v ES

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

37859-55-5 484-460-1 1-<5 %2-pentanón, 0, 0 ', 0 "- (metylsilylidín) trioxim

dermálne:  LD50 = >1782 mg/kg; orálne:  LD50 = 1234 mg/kg

26530-20-1 247-761-7 <0,1 %2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

inhalačne:  ATE  0,27 mg/kg (prach alebo hmla); dermálne:  ATE  311 mg/kg; orálne:  ATE  125 

mg/kg   Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100    

M acute; H400: M=100    

M chron.; H410: M=100

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili 

symptómy, privolajte lekársku pomoc.

Všeobecné inštrukcie

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri dýchacích ťažkostiach alebo zastavení dýchania poskytnite umelé 

dýchanie. Lekárske vyšetrenie nevyhnutné. Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte.

Pri vdýchnutí

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť s polyetylénglykolom a následne veľkým množstvom vody. Všetky 

kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Ak sa objaví podráždenie 

pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Mechanicky odstrániť (napr. postihnuté časti pokožky osušiť 

vatou a buničinou) a následne dôkladne umyť vodou a jemným čistiacim prostriedkom). Neumývajte s: 

Rozpúšťadlá/Zriedenia Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou. Po kontakte s očami okamžite opláchnite 

otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s očným lekárom.

Pri kontakte s očami

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite 

privolajte lekára.

Pri požití

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.

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

Symptomatické ošetrenie. Symptomatické ošetrenie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
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5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia. Prúd ostrekovej vody, Hasiaci prášok, pena, odolná 

proti alkoholu., Kysličník uhličitý (CO2).

Vhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nezápalný. Kyselina octová

Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu. Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie 

alebo vôd. Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný prístroj)

5.3. Rady pre požiarnikov

Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo 

podzemných vôd.

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Dbajte na dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Zabráňte kontaktu s očami. Nevdychujte 

plyn/dym/pary/aerosóly. Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

Všeobecné pokyny

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Mechanicky pozbierať a vo vhodných 

nádobách odovzdať na likvidáciu.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). S pozbieraným 

materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu. Neoplachujte vodou. Pozbierať materiálom 

absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). Znečistené predmety a podlahu dôkladne 

očistite podľa predpisov pre životné prostredie. 

Odstráňte všetky zdroje vznietenia.

Ďalšie informácie

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7

Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13 žiadna

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Výrobok neskladujte v priechodoch ani na schodiskách. 

Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Chráňte pred nekompatibilnými látkami v súlade s bodom 10.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Dbajte na dostatočné vetranie. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania
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7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Lepidlá, utesňovacie hmoty

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.2. Kontroly expozície

Kontaminovaný odev vyzlečte. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. Pri používaní nejedzte ani 

nepite. Zabrániť kontaktu s kožou a očami. Výpary nevdychovať. Pri práci nejesť a nepiť - nefajčiť.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. Používať tesne priliehajúce ochranné okuliare.

Ochrana očí/tváre

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením 

CE vrátane štvormiestneho overeného čísla. Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné 

vyberať špecificky pre prácu v závislosti od koncentrácie a množstva nebezpečných látok. Odporúča sa, 

konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne 

použitie. Vhodný typ rukavíc FKM (fluórový kaučuk), NBR (Nitrilový kaučuk). 

Hrúbka rukavicového materiálu: >0,35 mm 

Doba permeácie: 60 min 

Potrebné vlastnosti: Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných 

rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.

Ochrana rúk

Noste vhodný ochranný odev. Noste len vhodný, pohodlne sediaci a čistý ochranný odev.

Ochrana pokožky

V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. Pri vyšších koncentráciách dýchací 

filter. Vhodný ochranný dýchací prístroj: Ochranná dýchacia maska Filter A (EN14387), identifikačná farba 

hnedá.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

PastaFyzikálny stav:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Farba: vidieť farbu na štítku balenia

zakysli bodavýZápach:

Hodnota pH: na

Zmena skupenstva

nie je stanovenéTeplota topenia/tuhnutia:

nie je stanovenéTeplota varu alebo počiatočná teplota varu 

a rozmedzie teploty varu:

nepoužiteľnéSublimačná teplota:

nepoužiteľnéBod zmäknutia:

nepoužiteľnéPourpoint:

naTeplota vzplanutia:

Stála horľavosť: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť

nepoužiteľnétuhý/kvapalný:

nepoužiteľnéplyn:

nepoužiteľnéDolný limit výbušnosti:
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nepoužiteľnéHorný limit výbušnosti:

400 °CTeplota samovznietenia:

Teplotu samovznietenia

nepoužiteľnétuhá látka:

nepoužiteľnéplyn:

nie je stanovenéTeplota rozkladu:

Nepodporuje horenie.

Oxidačné vlastnosti

Tlak pary: nepoužiteľné

Hustota: 1,01 g/cm³

Objemová hmotnosť (násypná 

hustota):

nepoužiteľné

Rozpustnosť vo vode: nepoužiteľné

Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách

nie je stanovené

nie je stanovenéRozdeľovacia konštanta:

800000 mPa·sDynamická viskozita:

Kinematická viskozita: na

Výtoková doba: na

Relatívna hustota pár: nie je stanovené

Relatívna rychlosť odparovania: nie je stanovené

<3%Skúška delenia rozpúšťadla:

9.2. Iné informácie

nie je stanovenéObsah tuhého telesa:

žiadna

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s : Voda základné látky Alkoholy Reakcia: Forma z: Kyselina octová

Chráňte pred vlhkosťou.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Hydrolýza: Kyselina octová

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia

Produkt nebol overený. Pri odbornej aplikácii neboli zistené žiadne zdravotné riziká.
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Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

37859-55-5 2-pentanón, 0, 0 ', 0 "- (metylsilylidín) trioxim

PotkanLD50 1234 

mg/kg
orálne

PotkanLD50 >1782 

mg/kg
dermálne

26530-20-1 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

ATE  125 mg/kgorálne

ATE  311 mg/kgdermálne

inhalačne prach/hmla ATE  0,27 mg/kg

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Žieravosť a dráždivosť

Senzibilizačny účinok

Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Po požití: Dráždi pokožku a sliznice. V prípade požitia alebo zvracania môžu malé množstvá do pľúc 

vdýchnutej tekutiny spôsobiť chemickú pneumonitídu alebo pľúcne edémy.  

Pri kontakte s pokožkou: ľahko dráždivý   

Po vdýchnutí: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  

Po očnom kontakte: Plyny/výpary, dráždivý

Specifické účinky pri pokusoch na zvieratách

Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Ďalšie inštrukcie k skúškam

Ďalšie inštrukcie

Produkt(y) hydrolýzy: Výrobok uvoľňuje vplyvom vlhkosti malé množstvo etanolu (64-17-5). To dráždi pokožku 

a sliznice. Organické rozpúšťadlo(á): Alifaticke uhľovodíky pôsobia podľa údajov v literatúre slabo dráždivo na 

pokožku a odmastňujú sliznice, môžu pôsobiť omamne. Pri priamom pôsobení na pľúcne tkanivo (napr. 

dýchaním) môže vzniknúť zápal pľúc. Pri priamom pôsobení na pľúcne tkanivo (napr. dýchaním) môže 

vzniknúť zápal pľúc.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vodná toxicita: Silikónový podiel: biologicky nerozložiteľný.  Na základe doterajších skúseností sa neočakáva 

toxicita pre ryby.
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Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

2-pentanón, 0, 0 ', 0 "- (metylsilylidín) trioxim37859-55-5

Akútna toxicita pre ryby 96 hLC50 >113 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Pstruh dúhový)

Akútna toxicita rias 72 hErC50 100 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akútna toxicida 

crustacea

48 hEC50 >113 

mg/l

Dafnia magna (veľká 

vodná blcha)

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón26530-20-1

Akútna toxicita pre ryby 96 hLC50 0,036 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Pstruh dúhový)

OECD 203

Akútna toxicita rias 72 hErC50 0,084 

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

OECD 201

Akútna toxicida 

crustacea

48 hEC50 0,042 

mg/l

Dafnia pulex (vodná 

blcha)

OECD 202

Toxicita pre ryby NOEC 0,022 

mg/l

28 d Oncorhynchus mykiss 

(Pstruh dúhový)

OECD 210

NOEC 0,004 

mg/l

3 d Alge OECD 201Toxicita rias

Toxicida crustacea NOEC 0,002 

mg/l

21 d Dafnia pulex (vodná 

blcha)

OECD 211

Akútna bakteriálna 

toxicita

  (EC50 0,64 

mg/l)

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD 201 S976

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Č. CAS Označenie

ZdrojHodnotaMetóda d

Hodnotení

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón26530-20-1

     OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 >83%

     OECD 309 0,6-1,4

12.3. Bioakumulačný potenciál

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

Log PowOznačenieČ. CAS

26530-20-1 2,922-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Produkt nebol overený. Podľa konzistencie, ako aj menšej rozpustiteľnosti produktu vo vode je biologická 

dostupnosť nepravdepodobná.

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým 

organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky
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Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. žiadna

Všeobecné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. Odpad zlikvidujte podľa úradných 

predpisov.

Kl'úč odpadu produktu

080410 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH 

LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A 

TLAČIARENSKÝCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane 

vodotesniacich výrobkov); odpadové lepidlá a tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 09

Kl'úč odpadu znečistenych obalov

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu 

komunálneho odpadu); obaly z plastov

150102

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu. S kontaminovanými 

obalmi sa nakladá ako s látkou.

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:
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No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Obalová skupina:

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NieNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

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

prostredia

Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 75

Nariadenie EÚ o biocídoch

 528/2012 ES:

Tento produkt je „ošetreným výrobkom bez primárnej

 biocídnej funkcie (čl. 58 spolu s čl. 3 (1) a))"".

 Tento produkt má vlastnú ochranu vďaka pridanej účinnej povrchovej látke, ktorá vytvorením ochranného 

filmu zabraňuje pôsobeniu smerom navonok. 

Úcinná látka vytvárajúca ochranný film: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Národné predpisy

2 - ohrozujúce voduTrieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 1,2,15.

Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Dátum tlače: 13.04.2022 Číslo revízie: 10,7 - Zastępuje wersję: 10,6 SK

Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)

Ďalšie inštrukcie

(SEVESO III):

Údaje k predpisu 2012/18/EÚ 
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H301 Toxický po požití.

H302 Škodlivý po požití.

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty.

EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a 

nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu. Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov 

dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

Ďalšie informácie

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)
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           Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou.
        
         
           Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s očným lekárom.
        
         
           Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody.
        
         
           Nevyvolávajte zvracanie.
        
         
           Okamžite privolajte lekára.
        
      
       
         
           Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.
        
      
       
         
           Symptomatické ošetrenie.
        
         
           Symptomatické ošetrenie.
        
      
    
     
       
         
           Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.
        
         
           Prúd ostrekovej vody
        
         
           ,
        
         
           Hasiaci prášok
        
         
           ,
        
         
           pena, odolná proti alkoholu.
        
         
           ,
        
         
           Kysličník uhličitý (CO2).
        
         
           Silný vodný lúč
        
      
       
         Nezápalný.
      
       
         Kyselina octová
      
       
         Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu.
      
       
         Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie alebo vôd.
      
       
         Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný prístroj)
      
       
         Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.
      
    
     
       
         Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
      
       
         Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
      
       
         Mechanicky pozbierať a vo vhodných nádobách odovzdať na likvidáciu.
      
       
         
           Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).
        
         
           S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.
        
         
           Neoplachujte vodou.
        
         
           Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).
        
         
           Znečistené predmety a podlahu dôkladne očistite podľa predpisov pre životné prostredie.
        
         
           
        
         
           Odstráňte všetky zdroje vznietenia.
        
      
       
         Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
      
       
         
      
       
         Osobná ochrana: pozri oddiel 8
      
       
         
      
       
         Likvidácia: pozri oddiel 13
      
       
         žiadna
      
       
         Dbajte na dostatočné vetranie.
      
       
         Zabráňte kontaktu s pokožkou.
      
       
         Zabráňte kontaktu s očami.
      
       
         Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.
      
       
         Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.
      
    
     
       
         
           Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
        
         
           
             Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.
          
        
         
           Kontaminovaný odev vyzlečte.
        
         
           Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
        
         
           Pri používaní nejedzte ani nepite.
        
         
           Zabrániť kontaktu s kožou a očami.
        
         
           Výpary nevdychovať.
        
         
           Pri práci nejesť a nepiť - nefajčiť.
        
      
       
         
           Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
        
         
           Výrobok neskladujte v priechodoch ani na schodiskách.
        
         
           Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe.
        
         
           Chráňte pred nekompatibilnými látkami v súlade s bodom 10.
        
         
           Dbajte na dostatočné vetranie.
        
         
           Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
        
      
       
         
           Lepidlá, utesňovacie hmoty
        
      
    
     
       
         
           
             V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
          
           
             Pri vyšších koncentráciách dýchací filter.
          
           
             Vhodný ochranný dýchací prístroj:
          
           
             Ochranná dýchacia maska Filter A (EN14387), identifikačná farba hnedá.
          
        
         
           
             Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
          
           
             Používať tesne priliehajúce ochranné okuliare.
          
        
         
           
             Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla.
          
           
             Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné vyberať špecificky pre prácu v závislosti od koncentrácie a množstva nebezpečných látok.
          
           
             Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.
          
           
             Vhodný typ rukavíc
          
           
             FKM (fluórový kaučuk)
          
           
             ,
          
           
             NBR (Nitrilový kaučuk)
          
           
             .
          
           
             
          
           
             Hrúbka rukavicového materiálu
          
           
             : >0,35 mm
          
           
             
          
           
             Doba permeácie
          
           
             : 60
          
           
             min
          
           
             
          
           
             Potrebné vlastnosti:
          
           
             Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.
          
        
         
           
             Noste vhodný ochranný odev.
          
           
             Noste len vhodný, pohodlne sediaci a čistý ochranný odev.
          
        
      
    
     
       
         other
         
           Pasta
        
         liquid
         colouring agent
         
           vidieť farbu na štítku balenia
        
         
           zakysli
        
         
           bodavý
        
      
       
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               nepoužiteľné
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             
               1.01
               g/cm³
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               800000
               mPa.s
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               na
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               na
            
          
           Flow time
        
         
           Nepodporuje horenie.
        
      
       
         
           nie je stanovené
        
         
           
             lt
             3
             %
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
      
       
         žiadna
      
    
     
       
         Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
      
       
         Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
      
       
         Reaguje s :
      
       
         Voda
      
       
         základné látky
      
       
         Alkoholy
      
       
         Reakcia:
      
       
         Forma z:
      
       
         Kyselina octová
      
       
         Chráňte pred vlhkosťou.
      
       
         Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
      
       
         Hydrolýza
      
       
         :
      
       
         Kyselina octová
      
    
     
       
         
           Produkt nebol overený.
        
         
           Pri odbornej aplikácii neboli zistené žiadne zdravotné riziká.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           
             Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
          
        
      
       
         Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].
      
       
         Po požití
      
       
         :
      
       
         Dráždi pokožku a sliznice.
      
       
         V prípade požitia alebo zvracania môžu malé množstvá do pľúc vdýchnutej tekutiny spôsobiť chemickú pneumonitídu alebo pľúcne edémy.
      
       
         
      
       
         Pri kontakte s pokožkou
      
       
         :
      
       
         ľahko dráždivý
      
       
         
      
       
         Po vdýchnutí
      
       
         :
      
       
         Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
      
       
         
      
       
         Po očnom kontakte
      
       
         :
      
       
         Plyny/výpary, dráždivý
      
       
         Produkt(y) hydrolýzy:
      
       
         Výrobok uvoľňuje vplyvom vlhkosti malé množstvo etanolu (64-17-5). To dráždi pokožku a sliznice.
      
       
         Organické rozpúšťadlo(á):
      
       
         Alifaticke uhľovodíky pôsobia podľa údajov v literatúre slabo dráždivo na pokožku a odmastňujú sliznice, môžu pôsobiť omamne. Pri priamom pôsobení na pľúcne tkanivo (napr. dýchaním) môže vzniknúť zápal pľúc.
      
       
         Pri priamom pôsobení na pľúcne tkanivo (napr. dýchaním) môže vzniknúť zápal pľúc. 
      
    
     
       
         
           Vodná toxicita
        
         
           :
        
         
           Silikónový podiel: biologicky nerozložiteľný.
        
         
           Na základe doterajších skúseností sa neočakáva toxicita pre ryby.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         
           Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.
        
      
       
         
           Produkt nebol overený.
        
         
           Podľa konzistencie, ako aj menšej rozpustiteľnosti produktu vo vode je biologická dostupnosť nepravdepodobná.
        
      
       
         Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
         
           Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
        
         
           Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.
        
         
           žiadna
        
      
    
     
       
         
           Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
        
         
           Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.
        
         
           Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
        
         
           Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.
        
         
           S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.
        
      
       
         
           
             08 04 10
             
               ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov); odpadové lepidlá a tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 09
            
             false
          
           
             15 01 02
             
               ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z plastov
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         No dangerous good in sense of this transport regulation.
      
       
         
           No dangerous good in sense of this transport regulation.
        
      
    
     
       
         
           
             Záznam 75
          
           
           
           
             Nariadenie EÚ o biocídoch
 528/2012 ES:
 
          
           
             
          
           
             Tento produkt je „ošetreným výrobkom bez primárnej
 biocídnej funkcie (čl. 58 spolu s čl. 3 (1) a))"".
 
          
           
             Tento produkt má vlastnú ochranu vďaka pridanej účinnej povrchovej látke, ktorá vytvorením ochranného filmu zabraňuje pôsobeniu smerom navonok. 
          
           
             
          
           
             Úcinná látka vytvárajúca ochranný film:
          
           
             2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
          
        
      
       
         false
         
           Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.
        
      
    
     
       
         301
         Toxický po požití.
      
       
         302
         Škodlivý po požití.
      
       
         311
         Toxický pri kontakte s pokožkou.
      
       
         314
         Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
      
       
         317
         Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
      
       
         318
         Spôsobuje vážne poškodenie očí.
      
       
         319
         Spôsobuje vážne podráždenie očí.
      
       
         330
         Smrteľný pri vdýchnutí.
      
       
         400
         Veľmi toxický pre vodné organizmy.
      
       
         410
         Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
      
       
         Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu.
      
       
         Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
      
       
         
      
       
         EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
      
       
         
      
       
         ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         10,7
         
           Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 1,2,15
        
         2022-04-13
      
    
  


