
Rámcová dohoda č. Z20225906_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba a riedidlá
Kľúčové slová: Syntetické farby, polyuretánové farby, riedidlá, farba na vodorovné dopravné značenie
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farba a riedidlá

Funkcia

Farby na náter kovov a dreva.

Farba určená na vodorovné dopravné značenie.

Riedidlá na riedenie náterových látok.

Technický benzín na čistenie strojov a nástrojov pri údržbe.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Farba syntetická základná šedá, odtieň 0110, 4,5 l 
balenie ks 25

2. Farba syntetická základná červenohnedá, odtieň 
0840, 4,5 l balenie ks 5

3. Farba syntetická vrchná šedá lesklá, odtieň 1100, 4,5 
l balenie ks 10

4. Farba syntetická vrchná modrá lesklá, odtieň 4550, 
4,5 l balenie ks 18

5. Farba syntetická vrchná čierna lesklá, odtieň 1999, 
4,5 l balenie ks 10

6. Farba syntetická vrchná žltá lesklá, odtieň 6400, 4,5 l 
balenie ks 15
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7. Farba syntetická vrchná biela lesklá, odtieň 1000, 4,5 l
balenie ks 1

8. Farba syntetická vrchná červená lesklá, odtieň 8140, 
4,5 l balenie ks 3

9. Riedidlo syntetické S 6006, 10 l balenie ks 10

10. Farba polyuretánová základná dvojzložková šedá 
/0110, 0,8 kg balenie ks 120

11. Farba polyuretánová základná dvojzložková biela 
/0100, 0,8 kg balenie ks 25

12. Farba polyuretánová  vrchná dvojzložková oranžová 
lesklá/7530, 1,0 kg balenie ks 40

13. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková červená 
lesklá/8185, 0,8 kg balenie ks 30

14. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková čierna 
lesklá/1999, 0,8 kg balenie ks 50

15. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková žltá 
lesklá/6403, 0,8 kg balenie ks 15

16. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková šedá 
lesklá/1100, 0,8 kg balenie ks 40

17. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková šedá 
lesklá/1071, 0,8 kg balenie ks 2

18. Farba polyuretánová vrchná dvojzložková biela 
lesklá/1000, 0,8 kg balenie ks 17

19. Tužidlo polyuretánové, 1 kg balenie ks 70

20. Riedidlo polyuretánové, 10 l balenie ks 26

21. Riedidlo C6000, 10 l balenie ks 30

22. Technický benzín, 10 l balenie ks 120

23. Odstraňovač hrdze (Rezol popr. ekvivalent), 5 kg 
balenie ks 13

24. Farba silikonová odolná voči teplotám do 600 
C/0911, 0,75 l balenie ks 5

25. Farba akrylátová univerzálna na dopravné 
značenie/0100, 40 kg balenie ks 1

26. Farba akrylátová univerzálna na dopravné 
značenie/0815, 40 kg balenie ks 1

27. PENETRAL ALP asfaltový lak penetračný (9 kg/bal.) ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba používaná ako univerzálny základný náter pod 
syntetiká. SK - vyhlásenie o parametroch

Vrchná syntetická farba na kov a drevo. SK - vyhlásenie o parametroch

Farba polyuretánová. SK - vyhlásenie o parametroch

Riedidlo na riedenie syntetických látok. S 6006, STN 675825

Riedidlo na riedenie náterových látok. C 6000, STN 675812

Technický benzín. Slúži na umývanie znečisteného náradia.

Odstraňovač hrdze.
Vysoko účinný prostriedok s uvoľňujúcimi účinkami. Účinne 
uvoľňuje zhrdzavené skrutkové spoje, matky, ale aj základné 
nátery, ochranné nátery. 

Termosil 0911 -určený na povrchovú úpravu kovových predmetov 
vystavených trvalo teplotám do 500 °C.

Náterová 1-zložková látka určená na vodorovné 
dopravné značenie pozemných komunikácií. Platný certifikát zhody výrobku

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť platný certifikát zhody výrobku farby na VDZ do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť na riedidlá C 6000 a S 6006 doklad o súlade s STN 675812 a STN 675825 do 5 pracovných 
dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť k farbám vyhlásenia o parametroch do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť do 5 pracovných  dní od uzavretia zmluvy kartu bezpečnostných údajov podľa §27 zák. č. 
163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MH SR č.515/2001 o 
podrobnostiach Karty bezpečnostných údajov a Nariadenia ES 1907/2006 na každý ponúkaný tovar.

Dodávky tovaru budú realizované na základe čiastkových objednávok Objednávateľa - doručených telefonicky, e-mailom, 
faxom, prípadne poštou.

Dodanie tovaru podľa čiastkovej objednávky do 3 pracovných dní od jej doručenia Dodávateľovi.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH. 

Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy: - nedodržanie kvality dodaného 
tovaru, - nedodržanie lehoty dodania, - nedodržanie kúpnej ceny, - nepredloženie podrobného zoznamu ocenených tovarov.

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 

Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný a prevzatý splnomocnenou osobou uvedenou 
na dodacom liste. 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak prebraný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky. 

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby, ktorá začína 
plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je Dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie 
dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 2 dní od nahlásenia reklamácie Objednávateľom. 

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkovej ceny 
bez DPH, jednotkovej ceny s DPH, celkovej ceny bez DPH, sadzbu DPH a celkovej ceny s DPH.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov. 

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy 
môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: bal.
Požadované maximálne
množstvo: 705,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 9 650,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 11 580,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225906

V Bratislave, dňa 13.06.2022 10:48:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225906


Zákazka


Identifikátor Z20225906


Názov zákazky Farba a riedidlá


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325004


Dodávateľ


Obchodný názov CHEMOLAK a.s.


IČO 31411851


Sídlo Továrenská7 7, Smolenice, 919 04, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 7.6.2022 11:54:50


Hash obsahu návrhu plnenia d+tutd3Sfpk8m/n2aFmURlwBXCjFHdHFENG/rTrW2qk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
tl-cered-c-6000.pdf (TL- STN675812)
tl-synred-s-6006.pdf (TL- STN675825)
Cert S 2822 biely.pdf (Certifikát S2822)
bl21_sk_penetral_alp_v4_0.pdf (KBU Penetral ALP)
SK-KBU-C-6000-2019.pdf (KBU C 6000)
SK-KBU-S-6006-2019.pdf (KBU S 6006)
SK-KBU-S-6207-Technicky-benzin-2019.pdf (KBU S 6207)
SK-KBU-Syntetika-vrchna-01_2022.pdf (KBU S 2013)
SK-KBU-Syntetika-zakladna-01_2022.pdf (KBU S 2000)
SK-KBU-TERMOSIL-K-2010-2017.pdf (KBU TERMOSIL K 2010)
SK-KBU-U-2061-CHEMOPUR-G-2020.pdf (KBU U 2061)
SK-KBU-U-2081-CHEMOPUR-E-2020.pdf (KBU U 2081)
SK-KBU-U-6051-2019.pdf (KBU U 6051)
SK-KBU-U-7081-2019.pdf (KBU U 7081)
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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU  



1.1 Identifikátor produktu 



Obchodný názov: 



PENETRAL ALP  



Chemický názov: Zmes. 



Registračné číslo: Nie je. 



Indexové číslo: Nie je. 



UFI: HKAT-26N7-2005-0E62 



Interný identifikátor: V076310 



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



Určené použitie: Penetračné nátery izolačných plôch. 
Neodporúčajú použitie: Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1 
a 7. 



1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 



 Názov:  PARAMO, a.s.  
 Sídlo:   Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká republika 
 Telefón:   +420 466 810 111 
 E-mail:  paramo@paramo.cz 
 Internetové stránky: www.paramo.cz 
 Osoba zodpovedná za KBÚ: bl@paramo.cz 



1.4 Núdzové telefónne číslo  



Dispečing PARAMO, a.s.: +420 466 303 175 
Národné toxikologické centrum: +421 2 5477 4166 



ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 



2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 



Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný.   
Horľavá kvapalina, kategória 3: Flam. Liq. 3, H226 
Dráždivosť pre kožu, kategória 2: Skin Irrit. 2, H315 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3: STOT SE 3, H336 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán  -  opakovaná /chronická expozícia, kategória 1: STOT RE 1, H372 
Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická, kategória 2: Aquatic Chronic 2, H411 



2.2 Prvky označovania  



Výstražný symbol nebezpečenstva:  



        



Signálne slovo: Nebezpečenstvo 



Nebezpečné látky: Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou teplotou varu 



Výstražné upozornenia:  
H226 Horľavá kvapalina a pary. 
H315 Dráždi kožu. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (centrálny nervový systém). 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  





mailto:paramo@paramo.cz


http://www.paramo.cz/


mailto:bl@paramo.cz
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Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. 
P260 Nevdychujte dym, pary a aerosóly. 
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. 
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte lekára. 
P331 Nevyvolávajte zvracanie. 
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vzduchomechanickou penu alebo hasiaci prášok. 
P501 Zneškodnite obsah a nádobu podľa zákona o odpadoch. 



Technické údaje pre uvedenia na štítku podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 415/2012 Zb., V platnom znení: 



Kategórie a podtriedy A h 



Obsah neprchavých látok (% hm.) 50 



Celkový obsah VOC (% hm.) 50 



Obsah prchavých látok (VOC) (g / l) 455 



Maximálny prah VOC (g / l) 750 



 



Doplňujúce prvky označovania: Nie sú. 



Ďalšie náležitosti: Obaly určené pre širokú verejnosť musí mať výstrahu pre nevidiacich a uzáver odolný 
proti otvoreniu deťmi. 



2.3 Iná nebezpečnosť 



 Výrobok neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko 
toxické podľa kritérií v prílohe XIII. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentrácii 0,1% hmotnosti alebo vyššej. 



 Výrobok neobsahuje látky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1, ktoré majú 
vlastnosti vyvolávajúce narušenie endokrinného systému, ani látky, ktoré boli určené ako látky s 
vlastnosťami vyvolávajúcej narušenie endokrinný systém v súlade s kritériami uvedenými v nariadení 
Komisie delegovaný (EÚ). 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii 0,1% 
hmotnosti alebo vyššej. 
Horľavá látka. Nebezpečenstvo horenia hrozí v prípade zahriatia nad teplotu bodu vzplanutia. So vzduchom 
vytvárají pary výbušnú zmes. Inhalácia pár môže spôsobiť nevoľnosť až závrate. Dlhodobý styk s pokožkou 
a sliznicami môže spôsobiť podráždenie. Pri náhodnom úniku do životného prostredia spôsobuje 
znečistenie povrchových a podzemných vôd a kontaminácii pôdy. Odparovanie organického rozpúšťadla 
do ovzdušia. 



ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 



3.1 Látky 



 Nejedná sa o látku.    



3.2 Zmesi 



 Zoznam látok obsiahnutých v produkte, ktoré spĺňajú kritériá prílohy II nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre 
vykazovanie v tejto časti.  



Identifikačné čísla Názov Chl Obsah v % 
hm. 



Klasifikácia podľa 
1272/2008/ES 



Pozn. 



EC: 265-185-4 



CAS: 64742-82-1 



Registračné číslo: 



01-2119490979-12 



Hydrogenovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu 



< 50 H226, Flam. Liq. 3 



H304, Asp. Tox. 1 



H315, Skin Irrit. 2 



H336, STOT SE 3 



H372, STOT RE 1 



H411, Aquatic Chronic 2 



P 



* 



 



EC: 203-625-9 Toluén < 0,5 H225, Flam. Liq. 2 * 
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CAS: 108-88-3 



Registračné číslo: 



- 



Identifikačné číslo: 



601-021-00-30 



H304, Asp. Tox. 1 



H315, Skin Irrit. 2 



H336, STOT SE 3 



H361d, Repr. 2 



H373, STOT RE 2 



** 



 



EC: 203-777-6 



CAS: 110-54-3 



Registračné číslo: 



není dostupné 



N-Hexán < 0,2 H225, Flam. Liq. 2 



H304, Asp. Tox. 1 



H315, Skin Irrit. 2 



H336, STOT SE 3 



H361f, Repr. 2 



H373, STOT RE 2, c≥  5 



H411, Aquatic Chronic 2 



* 



** 



 



 Pozn. P: Látka obsahuje menej ako 0,1% hmotnosti benzénu. 



* Látka, pre ktorú sú stanovené národné legislatívne limity pre pracovné prostredie. 



** Látka, pre ktorú sú stanovené expozičné limity Únie pre pracovné prostredie. 



 Úplné texty všetkých klasifikácií a H-viet sú uvedené v oddiele 16. 



ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 



4.1 Opis opatrení prvej pomoci 



V prípade prvej pomoci sa postihnutému uvoľní tesný odev a udržuje sa v teple a v pokoji. Pokiaľ je 
postihnutý pri vedomí, uloží sa do stabilizovanej polohy a okamžite sa privolá lekárska pomoc. V prípade 
zástavy srdcovej činnosti sa poskytne postihnutému masáž srdca a privolá sa okamžite lekárska pomoc. 
Pokiaľ postihnutý nie je pri vedomí a dýcha, uloží sa do stabilizovanej polohy a privolá sa lekárska pomoc.  
Pokyny pre prvú pomoc sa členia podľa jednotlivých ciest expozície: 
Expozícia vdychovaním: Postihnutý sa premiestni na čerstvý vzduch alebo dobre vetrané miesto, udržuje 
sa v teple a v pokoji, nenecháva sa bez dozoru. Okamžite sa privolá lekárska pomoc. 
Styk s kožou: Odev zasiahnutý prípravkom okamžite vyzlečte a vyzujte. Zasiahnutá oblasť sa dôkladne 
umyje vodou a ošetrí vhodným krémom. V prípade, že nastane podráždenie, opuch alebo začervenanie, 
vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminované oblečenie operte pred ďalším použitím. Obuv a ostatné 
oblečenie z kože vymeňte za novú.  
Zasiahnutie očí: Skontrolujte prítomnosť kontaktných šošoviek, pokiaľ ich postihnutý má nasadené, tak ich 
vyberte. Oči vymývajte dostatočným množstvom vody (pokiaľ možno vlažnej) počas minimálne 15 minút. V 
prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekára. 
Požitie: Vyňať zubnú protézu, ak je u postihnutého prítomná. Ústa sa vypláchnu vodou, nevyvolávať 
zvracanie, aby produkt nevnikol do pľúc. Vyhľadajte okamžite lekára. Ak by nastalo zvracanie, držte hlavu 
nízko tak, aby zvratky nemohli preniknúť do pľúc vdýchnutím. Akonáhle vracanie prestane, uložte 
postihnutého do stabilizovanej polohy s nohami mierne vyvýšenými. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 



4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 



Môže spôsobiť ospalosť a závraty.. 



4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 



Inhalácia: Pary negatívne pôsobí na centrálny nervový systém. Pri vdýchnutí môže viesť k narkotickým 
účinkom. Kontrolujte dýchanie a tepovú frekvenciu postihnutého. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest 
môže spôsobiť vážne poškodenie pľúc. Nevyvolávajte zvracanie..  
Požitie a vdýchnutie: Vyvolanie zvracania a výplach žalúdka sú kontraindikujúce. Aplikácia živočíšneho 
uhlia je neefektívna. Postihnutý je nepretržite monitorovaný počas 48 až 72 hodín. Sledovanie príznaku 
pľúcneho opuchu začína 6 hodín po požití alebo vdýchnutí a pokračuje najmenej 48 až 72 hodín. 



ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 



5.1 Hasiace prostriedky 



Vhodné hasiace prostriedky: Ťažká, stredná, ľahká vzduchomechanická pena, hasiaci prášok, CO₂. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Prúd vody (použiť iba na chladenie). 
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5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 



Produkty horenia a nebezpečné plyny: dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý. 



5.3 Pokyny pre požiarnikov 



Zásahové jednotky vystavené dymu alebo parám musia byť vybavené prostriedkami na ochranu dýchania 
a očí. Pri zásahu v uzatvorených priestoroch je nutné použiť izolačný dýchací prístroj. 



ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  



6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 



Opatrenia pre pracovníkov mimo pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze 
Zabrániť znečisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s kožou a očami. Použiť vhodný ochranný odev, 
znečistený odev urýchlene vymeniť. Odstrániť zápalné zdroje. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 
zákaz fajčenia. Zabezpečiť odvetranie zasiahnutého miesta. 



Opatrenia pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze 
Všetky osoby nepodieľajú na záchranných prácach vykázať do dostatočnej vzdialenosti. Väčšia úniky pokryť 
penou, pokiaľ je to možné, z dôvodu obmedzenia tvorby pár a aerosólov. Nefajčiť. 



6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 



Čo najrýchlejšie zabráňte rozšíreniu úniku a vniknutiu do kanalizácií, podzemných a povrchových vôd a 
zeminy, najlepšie ohraničením priestoru (hrádzky, ponorné steny, uzatvorenie kanálových vpustov). 
Upovedomte príslušné orgány. 



6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 



V prípade úniku produkt lokalizujte, a pokiaľ je to možné, odčerpajte alebo mechanicky odstráňte, stiahnite 
z povrchu vôd. Zvyšky alebo menšie množstvo nechajte vsiaknuť do vhodného sorbentu (Vapex, 
Chezacarb, piliny, piesok) a umiestnite do vhodných popísaných nádob na odovzdanie na zneškodnenie v 
súlade s platnou legislatívou pre odpady. 



6.4 Odkaz na iné oddiely 



Okrem pokynov uvedených v tomto oddiele sú dôležité informácie uvedené tiež v oddiele 8 – Obmedzovanie 
expozície a v oddiele 13 – Pokyny na odstraňovanie. 



ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE  



7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 



Pri manipulácii je potrebné dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia. Ďalej je nutné sa chrániť proti 
možnosti nadýchania pár alebo aerosólu, postriekaniu kože a očí. Pri manipulácii s ťažkými obalmi používať 
vhodné manipulačné prostriedky a vylúčiť možnosť pošmyknutia. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 



7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 



Skladovať v dobre uzavretých nádržiach, resp. nádobách určených na skladovanie asfaltových lakov, 
umiestnených na dobre vetranom mieste, z dosahu zápalných zdrojov a možnosti vniknutiu vody a 
chránených proti slnečnému žiareniu a teplotám nad 30 ° C. Elektrické zariadenia musia byť vykonaná podľa 
príslušných predpisov. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť bod vzplanutia. 



7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 



Penetračné nátery izolačných plôch pre odstránenie znečistenia prachom, a tým zabezpečenie dokonalého 
spojenia izolačných materiálov (podľa príslušných vykonávacích predpisov).   



ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 



8.1 Kontrolné parametre  



Výrobok obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie: 



N-Hexán - NPEL - priemerný, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  72 mg/m³ 
N-Hexán - NPEL - krátkodobý, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  140 mg/m³ 
N-Hexán - TWA, Commission Directive 2006/15/EC:  72 mg/m³ 
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lakový benzín - NPEL - krátkodobý, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  600 mg/m³ 
lakový benzín - NPEL - priemerný, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  300 mg/m³ 
Toluén - NPEL - priemerný, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  192 mg/m³ 
Toluén - NPEL - krátkodobý, Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.:  384 mg/m³ 
Toluén - STEL, Commission Directive 2006/15/EC:  384 mg/m³ 
Toluén - TWA, Commission Directive 2006/15/EC:  192 mg/m³   



Hodnoty odhadu koncentrácie, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom DNEL a PNEC: 



Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu 



DNEL pracovníci: 



inhalačné/dlhodobé /lokálny účinok 840 mg/m³ 
inhalačné/krátkodobé/lokálny účinok 1100 mg/m³ 
inhalačné/krátkodobé/systémový účinok 1300 mg/m³ 
DNEL verejnosť: 



inhalačné/dlhodobé /lokálny účinok 180 mg/m³ 
inhalačné/krátkodobé/lokálny účinok 640 mg/m³ 
inhalačné/krátkodobé/systémový účinok 1200 mg/m³ 



8.2 Kontroly expozície 



Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, nejesť, nepiť, nefajčiť. Po umytí pokožky teplou 
vodou a mydlom preventívne ošetriť reparačným krémom.  



Ochrana očí a tváre: Ochranné okuliare, prípadne tvárový štít 



Ochrana kože: Používať ochranné rukavice odolné voči ropným látkam testované podľa EN 374, najlepšie 



z nitrilového alebo neoprénového kaučuku. Triedu prevedenie - permeacie voliť v závislosti od vykonávanej 
činnosti, pri ktorej môže dochádzať k styku s pokožkou. 



Ochrana dýchacích ciest: Nie je nutná, pri tvorbe aerosólu použite únikovú masku s filtrom A, AX (hnedý) 
alebo iný vhodný typ proti organickým plynom a parám organických látok.  



Tepelné nebezpečenstvo: Nie je. 



Obmedzovanie expozície životného prostredia: Je potrebné zamedziť úniku do životného prostredia 



všetkými dostupnými prostriedkami. 



ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 



9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 



Skupenstvo:  kvapalina 



Farba:   čierna 



Zápach: charakteristický ropný 



Prahová hodnota zápachu:  nestanovený 



Teplota topenia/ (~ bod tekutosti)::  pod -20 °C 



Teplota varu alebo počiatočná teplota 
varu a rozmedzie teploty varu: 



110 - 200 °C 



Horľavosť:   horľavá kvapalina 



Dolná a horná medza výbušnosti: 0,6 % obj. / 6,5 % obj. 



Teplota vzplanutia: nad 23 °C (Abel) 



Teplota samovznietenia:     nad 250 °C 



Teplota rozkladu:  nedochádza k samovoľnému rozkladu 



pH:  nedá stanoviť, nepolárne kvapalina 



Kinematická viskozita: nad 20,5 mm2/s při 40 °C, newtonovská kvapalina 



Rozpustnosť:  nerozpustný vo vode, s vodou nemiešateľný 



Rozdeľovacia konštanta (hodnota log): nestanovený 



Tlak pár:  < 5 kPa pri 20 °C 



Relatívna hustota pár: >3 (air = 1) 



Hustota: 890 až 910 kg/m3 pri 15 °C 



    



9.2 Iné informácie 



Podľa vyhlášky 96/2004 Z. z. sa jedná o horľavú kvapalinu II triedy nebezpečnosti. 
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Medzná experimentálna bezpečná medzera> 0,9 mm 



ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA  



10.1 Reaktivita 



Nie je reaktívny. 



10.2 Chemická stabilita  



Pri predpísanom spôsobe skladovania je prípravok stabilný. 



10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 



K nebezpečným reakciám nedochádza. 



10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  



Vytvorenie koncentrácie v medziach výbušnosti, zahriatí na vysokú teplotu, prítomnosť zdrojov vznietenia, 
styk s otvoreným ohňom. 



10.5 Nekompatibilné materiály  



Silné oxidačné činidlá. 



10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 



Za normálnych podmienok žiadne. Pri horení za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhoľnatého. 



ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 



11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 
Akutná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu produktu splnená.  
Odhad akútnej toxicity zmesi: 
  ATE orálne > 2000 mg/kg tel. hm. 
  ATE dermálne > 2000 mg/kg tel. hm. 



Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu 



inhalačná toxicita LC50 > 5160 mg/m³ (potkan) 
dermálna toxicita LD50 > 2000 mg/kg tel. hm. (králik) 
orálna toxicita LD50 > 5000 mg/kg tel. hm. (potkan) 



Žieravosť/dráždivosť pre kožu: Produkt je klasifikovaný ako Skin Irrit. 2: Dráždi kožu.    



Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu 
produktu splnená.   



Senzibilizácia dýchacích ciest/senzibilizácia kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre 
klasifikáciu produktu splnená.   



Mutagenita v zárodkových bunkách: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu 
produktu splnená.   



Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu produktu splnená.   



Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu 



Obsah benzénu je < 0,1 %, nepredpokladá sa karcenogenita. 



Toxicita pre reprodukciu: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu produktu splnená.   



Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia: Produkt je klasifikovaný ako STOT SE 
3: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.    



Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia: Produkt je klasifikovaný ako STOT RE 
1: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (centrálny nervový systém).    



Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu produktu splnená.   



11.2 Informácie o inej nebezpečnosti  



 Produkt neobsahuje látky, ktoré boli identifikované ako látky s vlastnosťami, ktoré narušujú endokrinný 
systém v súvislosti s ľudským zdravím.  
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  



12.1 Toxicita 
Na základe dostupných údajov akútnej a chronickej toxicity o jednotlivých zložkách bol výrobok klasifikovaný 
ako nebezpečný pre vodné prostredie s vetou H411.   



Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu 



Akutná toxicita 



riasy NOEC (72 hod.) 3,1 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata 
ryby LL50 (96 hod.) 8,2 mg/l, Pimephales promelas 
bezstavovce EL50 (48 hod.) 4,5 mg/l, Daphnia magna 
Chronická toxicita 



ryby NOEL (14 dní) 2,6 mg/l, Pimephales promelas 
bezstavovce NOEC (21 dní) 2,6 mg/l, Daphnia magna 



  
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť  



Hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu 



biologicky odbúrateľný (> 74% (test cO2) po 28 dňoch) 



 12.3 Bioakumulačný potenciál  



Neudáva sa. Na základe hodnoty log P o/w podobných výrobkov je možné očakávať veľmi nízky. 



12.4 Mobilita v pôde  



Nepredpokladá sa. 



12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 



Výrobok neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko 
toxické podľa kritérií v prílohe XIII. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentrácii 0,1% hmotnosti alebo vyššej. 



12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 



Výrobok neobsahuje látky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1, ktoré majú 
vlastnosti vyvolávajúce narušenie endokrinného systému, ani látky, ktoré boli určené ako látky s 
vlastnosťami vyvolávajúcej narušenie endokrinný systém v súlade s kritériami uvedenými v nariadení 
Komisie delegovaný (EÚ). 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii 0,1% 
hmotnosti alebo vyššej. 



12.7 Iné nepriaznivé účinky 



Neočakáva sa. 



ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 



13.1 Metódy spracovania odpadu  



Spôsoby zneškodňovania látky: Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Neodstraňujte odpad 
prostredníctvom kanalizácie. Odpad, alebo nevyužité zvyšky odovzdať osobe s oprávnením na nakladanie 
s odpadmi podľa platnej legislatívy o odpadoch za účelom využitia alebo zneškodnenia (podľa pokynov 
výrobcu). 



Kód odpadu: N 05 01 17, v sorbente: N 15 02 02  



Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Riadne vyprázdnený obal odovzdať na zberné 
miesto nebezpečných odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladať na mieste určenom obcou alebo 
odovzdať osobe s oprávnením na nakladanie s odpadmi. 



Kód znečisteného obalu: N 15 01 10 



Právne predpisy o odpadoch:  
Smernica (ES) č. 98/2008 o vplyvoch a o zrušení určitých smerníc 
Smernica (ES) č. 94/62 / ES o obaloch a odpadoch z obalov  
Zákon č. 79/2015 Zb. o odpadoch 



ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 



Pomenovanie a označenie podľa európskej dohody o preprave nebezpečného tovaru RID/ADR.  



14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo 
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 UN 1139 



14.2 Správne expedičné označenie OSN 



 OCHRANNÝ NÁTER, ROZTOK 



14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 



 Trieda nebezpečnosti: 3 
 Klasifikačný kód: F1 
 Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30 
 Bezpečnostná značka: 3 



    



14.4 Obalová skupina 



 III 



14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 



 Áno. 



    



14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  



 Prepravná kategória: 3 
 Obmedzené množstvo: 5 L  
 Ropné kvapalné látky sú podľa zákona o vodách, v platnom znení, považované za nebezpečné, preto z 



hľadiska požiadaviek ochrany akosti povrchových a podzemných vôd je pri dopravovaní väčších objemov 
nevyhnutné sa riadiť pokynmi STN 75 3418. 



14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 



Nie je určené k hromadnej preprave podľa týchto predpisov. 



ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE  



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



 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a 
obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky (REACH) 



 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí (CLP) 



 Nariadenie komisie (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 



 Zákon o ochrane ovzdušia, v platnom znení, vrátane súvisiacich predpisov a nariadení 
 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
 Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 



expozíciou s chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 
 Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 



súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
 Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti   



15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 



  Posúdenie chemickej bezpečnosti pro zmes nebolo vykonané. 
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Obmedzenia pre toluén: Uvádzanie na trh a používanie sú obmedzené - Príloha XVII bod 48 nariadenia 
REACH. Nesmie sa uviesť na trh alebo používať ako látka alebo v zmesiach v koncentrácii 0,1% alebo 
vyššia, ak je látka alebo zmes používa v lepidlách alebo vo farbách nanášaných striekaním, určených pre 
širokú verejnosť.  



ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE  



Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov:  
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H226 Horľavá kvapalina a pary. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 Dráždi kožu. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa. 
H361f Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti. 
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (centrálny nervový systém). 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  



Zoznam doplnkových viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov: Nie sú. 



Zoznam pokynov pre bezpečné zaobchádzanie použitých v karte bezpečnostných údajov:  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. 
P260 Nevdychujte dym, pary a aerosóly. 
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. 
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte lekára. 
P331 Nevyvolávajte zvracanie. 
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vzduchomechanickou penu alebo hasiaci prášok. 
P501 Zneškodnite obsah a nádobu podľa zákona o odpadoch.  



Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka 
Výrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu / dovozcu - používaný na iný účel, než je uvedené v 
oddiele 1 a 7. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia. 



Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov 



ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
Aquatic Chronic Nebezpečnosť pre vodné prostredie 
Asp. Haz./Tox. Nebezpečenstvo / Toxicita pri vdýchnutí 
Carc. Karcinogénne 
CLP Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
DNEL Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 
EC50 Koncentrácia látky, pri ktorej je zasiahnuté 50% populácie 
Eye Dam./Irrit. Poškodenie / Podráždenie očí 
Flam. Liq. Horľavá kvapalina 
ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 
IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru 
LC50 Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% 



populácie 
LD50 Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% 



populácie 
Log Kow oktanol-voda rozdeľovací koeficient 
MARPOL Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí 
Mutag. Mutagenita zárodočných buniek 
NOAEC Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku 
NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepriaznivého účinku 
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NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku 
NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 
OECD TG Pokyny "Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj" pre testovanie 



chemických látok. 
PBT Pretrvávajúca, bioakumulatívne a toxický 
PEL Prípustný expozičný limit 
PNEC Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
Repr. Reprodukční toxicita 
RID Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici 
Skin Corr./Irrit./Sens. Poškodenie / Podráždenie / Senzibilizácia kože 
STEL Krátkodobý expozičný limit 
STOT RE Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia 
STOT SE Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia 
TWA Časovo vážený priemerný expozičný limit 
UVCB neznámeho alebo premenlivého zloženia, komplexných reakcií alebo 



biologické materiály 
VOC Prchavé organické zlúčeniny 
vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne 



Pokyny pre školenie 



Pred začatím práce s produktom je užívateľ povinný zoznámiť sa s bezpečnostnými zásadami týkajúcimi 
sa zaobchádzania s produktom. Je nutné absolvovať príslušné školenia na pracovisku. 



Informácie o zmenách od predošlej verzie 



 Celková administratívna zmena na základe nariadenia komisie (EÚ) č. 2020/878  



 
Vyhlásenie: Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 REACH. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Tieto údaje nenahradzujú akostné špecifikáciu 
a nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti tohto výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Uvedené údaje zodpovedajú 
súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s našimi platnými právnymi predpismi. Za dodržiavanie regionálnych platných 
právnych predpisov zodpovedá odberateľ.  
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1.     Identifikátor produktu 
            Názov produktu:   Email polyuretánový  
                                         CHEMOPUR E  -  U 2081 
            Popis produktu:   disperzia anorganických a organických plnív v roztoku špeciálnych  
                                         akrylátových živíc a aditív. 
 



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



            Identifikované použitia:  na povrchovú úpravu kovových podkladov (oceľ, železo) ako   
            vrchný lesklý náter, napríklad strojárskych  výrobkov, dopravných prostriedkov,  
            konštrukcií. 
            Neodporúčané použitia: nepoužívať  na natieranie detského nábytku a hračiek. 
 



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE 
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice 
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111       
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404 
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk 
 



1.4 Núdzové telefónne číslo  
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166 



           
 



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti      
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi     
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2 
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2 



 
2.2. Prvky označovania 
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Výstražný piktogram 



           
      GHS 02             GHS 07             GHS 08 





mailto:hoblikova@chemolak.sk








 



 
K A R T A     B E Z P E Č N O S T N Ý CH     Ú D A J O V 



(Podľa nariadenia Komisie  (EÚ) č. 830/2015) 
 



Názov výrobku:  Email polyuretánový CHEMOPUR  E    
                          U 2081 
 
Dátum vydania: 2.11.2012     Dátum revízie: 15.5.2020           Číslo revízie: 5                                                                      
Strana 2 z 13 
___________________________________________________________________ 



JK 246 235 81 



   
Výstražné slovo 



 NEBEZPEČENSTVO 



 
Výstražné upozornenia 
H 225  Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H 315  Dráždi kožu. 
H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 



 
Bezpečnostné upozornenia 
P 102  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
P 280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P 304 + P 340 PRI  VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej 
pohodlne dýchať. 
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. 
 
Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
 



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa 
 



 



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách 



Názov zložky reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Koncentrácia 25 – 35 % 



CAS - 



EC 905-588-0 
905-562-9 



Registračné číslo 01-2119539452-40 
01-2119555267-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



Signálne slovo nebezpečenstvo 
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H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Acute Tox. 4, H 312 
Acute Tox. 4, H 332 
Skin Irrit. 2, H 315  
Eye Irrit. 2, H 319 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 335 
STOT RE 2, H 373 



 



Názov zložky butyl acetát 



Koncentrácia 5 – 15 % 



CAS 123-86-4 



EC 204-658-1 



Registračné číslo 01-2119485493-29 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



Signálne slovo Pozor 



H výroky Flam. Liq.3, H 226  
STOT SE 3, H 336 
EUH 066 



 
Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16. 
 



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
 
Pri vdýchnutí 
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst. 
Pri kontakte s pokožkou 
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím. 
Pri kontakte s očami  
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
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Pri požití 
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie. 



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS. 



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia 
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie. 
 
 



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia 
5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody 



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka 



5.3. Rady pre požiarnikov 
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody. 
 



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi. 
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra.  
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov.  
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice. 
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj. 
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare.  
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu. 



6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
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V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov. 



6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi.  
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu. 
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov.  
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny. 
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi. 
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie. 
 



6.4. Odkaz na iné oddiely 
Pozrite oddiely 8 a 13. 
 



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.   
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym.  
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny. 
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi. 



7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
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Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení.  
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja. 
 



7.3. Špecifické konečné použitia 
viď kap. 1.2 
 



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre  
Expozičné limity 
 



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj 



Butyl acetát 500 mg.m-3 700 mg.m-3 Nariadenie vlády 
SR č. 33/2018 



xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 Nariadenie vlády 
SR č. 33/2018 



 



8.2. Kontroly expozície 
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 
 
Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia: 
Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší. 
          
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia 
 
Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania.  
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel. 
 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva 
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor. 
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám. 
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom. 
Vhodné typy respirátorov: 
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A 
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Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice 
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374: 
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min. 
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
 
Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať. 
 
Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít 
Ochrana kože 
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.   
 
Špecifické hygienické opatrenia 
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu! 
 
 



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Vzhľad: viskózna kvapalná látka 
Zápach: ostrý ropný 
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje 
pH: údaj nie je k dispozícii 
Teplota varu: 129 – 132°C  (výrobok) 
Teplota vzplanutia: 20°C (výrobok) 
Horná/dolná medza výbušnosti: údaje nie sú k dispozícii (výrobok) 



Dolná medza výbušnosti pri 50°C:  1,27  0,08 % obj. 



Horná medza výbušnosti pri 100°C:  5,5  0,16 % obj.   
Teplota samovznietenia: 430°C (výrobok) 



Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C) 
 



butyl acetát 
Teplota  tuhnutia - 90°C pri 1013 hPa  



 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Teplota varu 126°C pri 1013 hPa 



Teplota vzplanutia 27°C (PM) 



Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,2 % 
Horná = 15,0 % 



Tlak pár 15 hPa pri 20°C 



Hustota pár 4,0 (vzduch = 1) 



Hustota  0,8812 g/cm3 pri 20°C 
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Rozpustnosť vo vode 5,3 g/L 



Teplota samovznietenia 415°C 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Log Kow (Pow): 2,3 pri 25°C 



Teplota rozkladu Nie je k dispozícii 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu 137 – 143°C 



Teplota vzplanutia 18 – 32°C 



Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.% 



Tlak pár 650 – 944 Pa 



Hustota  0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C 



Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C 



Teplota samovznietenia 420 – 595°C 



Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C 



Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2 



Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa 



Oxidačné vlastnosti Nemá  



 



9.2. Iné informácie 
Hustota (g/cm3): 0,970 



VOC (kg/kg): 0,499 



TOC (kg/kg): 0,417 



Obsah neprchavých látok (hmot.%): 49,0 



Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 500,0 



Kategória – Vyhláška č. 127/2011 Z.z. OR A.j 



Max. VOC v stave pripravenom na 
použitie (g/l): 



< 500,0 



 
 



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita: nie je uvedená         



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný 



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa 



10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom. 



10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá 



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá 
            
 



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch   



butyl acetát 
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Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. = 10 760 mg/kg  
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 králik – dermálna tox. > 14 112 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 23,4 mg/l/4h 



Dráždivosť Nie je dráždivý pre pokožku a oči. 



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci. 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg  



 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3 



Dráždivosť Dráždi kožu 



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



11.2. Iné informácie 
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém. 
 



ODDIEL  12:  Ekologické informácie 



butyl acetát 
Toxicita  LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 18 mg/l 



EC50 (48h) (dafnia) = 44 mg/l 
EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus)  = 647,7 
mg/l 
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 
mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



83 % (28d), aeróbne, ľahko biodegradovateľný, 
OECD 301 D 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je k dispozícii 



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
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Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l 
NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l 
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l 
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l 



NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l 
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9 



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1. Metódy spracovania odpadu: 
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu.  
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z prázdnych nádob treba úplne vyplniť obsah a bezpečne ich uložiť  
dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má 
vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi. 
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť. 
Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické  
                                                                    rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
                                                                    kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad 
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  
                                                                 kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný  
                                                                 odpad  
 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave 
14.1. Číslo OSN: 1263 



14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBA 



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu:  3 



14.4. Obalová skupina: II 



4.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie  



14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:      
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Identifikačné číslo nebezpečnosti: 33 



14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL  
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa 
 



ODDIEL  15:  Regulačné informácie 
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
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 chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh. 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 
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Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané 
 
ODDIEL  16:  Iné informácie 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP. 
 



• Úplné znenie H výrokov z kap. 3 
 
H 226        Horľavá kvapalina a pary. 
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H 312        Škodlivý pri kontakte  s pokožkou.    
H 315        Dráždi kožu. 
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí. 
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
 
Vysvetlivky skratiek: 
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1 
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3 
Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4 
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2 
 



• Pokyny pre školenie 
 
Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami  prvej pomoci. 
 
Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 
Posledná revízia: 



- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 8, oddiel 9, oddiel 15 a oddiel 16 
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Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.     
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK, a.s., príp. web stránku firmy. 
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale. 
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok. 
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu. 
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ. 
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.      Identifikátor produktu
             Názov produktu:  Farba silikonová odolná voči teplotám do 500°C 
                                         Termosil špeciál  K 2010
             Popis produktu:   disperzia anorganických pigmentov a plnív v roztoku silikónovej 
                                         živice s prídavkom aditív.
          
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 



neodporúčajú:
           Identifikované použitia: antikorózny náter, určený na povrchovú úpravu kovových 
           predmetov vystavených trvalo teplotám do 5000 C (kachle, krby, teplovodné 
           a parovodné potrubia, dvierka kotlov a  pod.).
           Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku 



 s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti    
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2
Reprodukčná toxicita, kategórie nebezpečnosti 2



2.2. Prvky označovania
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Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram



           
     GHS 02           GHS 07          GHS 08          



Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO



Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 315 Dráždi kožu.
H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 
P 263  Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ  CENTRUM/lekára/.   



Obsahuje:  xylén, toluen



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách



Názov zložky toluen



Koncentrácia 45 - 55 %



CAS 108-88-3



EC 203-625-9
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Registračné číslo 01-2119471310-51



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.2, H 225
Asp. Tox. 1, H 304
Skin. Irrit. 2, H 315
STOT SE 3, H 336
Repr. 2, H 361
STOT RE 2, H 373



Názov zložky xylén



Koncentrácia < 10 %



CAS -



EC 905-588-0
905-562-9



Registračné číslo 01-2119539452-40
01-2119555267-33



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.3, H 226
Acute Tox. 4, H 312
Acute Tox. 4, H 332
Skin Irrit. 2, H 315 
Eye Irrit. 2, H 319
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.
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ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka



5.3. Rady pre požiarnikov
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
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Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.
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6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj
xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 471/2011
toluen 192 mg.m-3 384 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 471/2011



8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
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Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.



Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad: viskózna kvapalná látka
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
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Teplota varu: údaj nie je k dispozícii (výrobok)
Teplota vzplanutia: 15°C (výrobok)
Horná/dolná medza výbušnosti: (výrobok)
Dolná medza výbušnosti pri 50°C:  1,05  0,03 % obj.
Horná medza výbušnosti pri 100°C:  5,6  0,07 % obj.
Teplota samovznietenia: 400°C  (výrobok)



xylén
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C
Teplota  varu 137 – 143°C
Teplota vzplanutia 18 – 32°C
Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.%
Tlak pár 650 – 944 Pa
Hustota 0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C
Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C
Teplota samovznietenia 420 – 595°C
Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2
Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa
Oxidačné vlastnosti Nemá 



Zdroj: dodávateľ



toluen
Teplota  tavenia/oblasť topenia -95°C pri 1013 hPa
Teplota  varu/destilačné rozpätie 110°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia 4,4°C pri 1013 hPa
Medze výbušnosti (obj. %) 1,3 – 6,7 % obj.
Tlak pár 28,4 kPa pri 20°C
Hustota 0,866 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 573 – 587 mg/l pri 25°C
Teplota samovznietenia 480°C
Viskozita 0,56 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda 2,73
Teplota rozkladu Nerozkladá sa 
Oxidačné vlastnosti Nie sú stanovené, látka je 



vysoko horľavá



Zdroj: dodávateľ



9.2. Iné informácie 
Hustota (g/cm3): 1,063
VOC (kg/kg): 0,385
TOC (kg/kg): 0,348
Obsah neprchavých látok (hmot.%): 52,0
Max. VOC v stave pripravenom na 
použitie (g/l):



406,0
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ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        
10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa



10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozklad



       



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
xylén
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3



Dráždivosť Dráždi kožu
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



toluen
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 5000 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. = 5000 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 188 mg/m3



Dráždivosť Dráždi kožu, mierne dráždi oči. 
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.



Zdroj: dodávateľ



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.



ODDIEL  12:  Ekologické informácie
xylén
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Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l
NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l
NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



toluen
Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 3,78 mg/l



EC50 (ostatné vodné organizmy) = 134 mg/l
LC50 (96h) (ryby) = 5,5 mg/l



Zdroj: dodávateľ
Perzistencia a 
degradovateľnosť



Ľahko biologicky odbúrateľný.
Polčas rozpadu v atmosfére = 2,59 dní
Rýchlosť degradácie vo vode = 0,0462 d-1



Rýchlosť degradácie v sedimentoch = 0,023 d-1



Rýchlosť degradácie v pôde = 0,023 d-1



Rýchlosť degradácie vo vzduchu = 0,267 d-1



Bioakumulačný 
potenciál



BCF ryby = 90



Mobilita v pôde Vysoká až mierna mobilita v pôde. U látky sa dá 
predpokladať že má malú schopnosť adsorpcie 
(logKo/v< 3)



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu:
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
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Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z  nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické 
                                                            rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
                                                            kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
                                                        kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný 
                                                        odpad 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBA



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: II



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 33
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa



ODDIEL  15:  Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 471/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 225        Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 226        Horľavá kvapalina a pary.
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 312        Škodlivý pri kontakte  s pokožkou.   
H 315        Dráždi kožu.
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361        Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
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 Pokyny pre školenie



Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.



Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia: 
-  oddiel 2, oddiel 3, oddiel 8, oddiel 13, oddiel 14 a oddiel 16



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK,a.s., príp. web stránku firmy.
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.  Identifikátor produktu
        Názov produktu: Odmasťovač  TECHNICKÝ  BENZÍN  
                                      S 6207
          Popis produktu:   zmes alifatických uhľovodíkov.
                            



1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú:
Identifikované použitia: riedidlo, odmasťovač
Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku 
s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek.



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti      
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2



2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram



         
       GHS 02             GHS 07          GHS 08           GHS 09      
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Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO



Výstražné upozornenia
H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301+P 310 PO  POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM.
P 331 Nevyvolávajte zvracanie.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.



Obsahuje: Solventná nafta(benzín), ľahká alifatická



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách
Názov zložky Uhľovodíky, C7, n-alkány, isoalkány, cyklické



Koncentrácia < 99 %



CAS -



EC 927-510-4



Registračné číslo 01-2119475515-33



Výstražný piktogram



       GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09



Signálne slovo Nebezpečenstvo
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H výroky Flam. Liq. 2  H 225,
Asp. Tox. 1 H 304,
Skin Irrit. 2 H 315
STOT SE 3  H 336
Aquatic Chronic 2  H 411



*) obsah benzénu < 0,1 %



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka



5.3. Rady pre požiarnikov
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Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
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hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.



6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj
benzíny 300 mg.m-3 600 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018



8.2. Kontroly expozície
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8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.



Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
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Vzhľad: číra priehľadná kvapalná látka
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
Teplota topenia: údaj nie je k dispozícii
Teplota tuhnutia: nie je k dispozícii
Počiatočná teplota varu/destilačné rozpätie: 80°C/ 80°C – 110°C 
Teplota vzplanutia: -12°C
Horná/dolná medza výbušnosti: 0,8 - 8 % obj.
Tlak pár: < 95 hPa(pri 20°C)
Hustota pár (vzduch = 1): údaj nie je k dispozícii
Relatívna hustota (pri 15°C) : 0,690 – 0,710 g/cm3



Rozpustnosť: voda = < 1 g/l (pri 20°C)
Rozdeľovací koeficient (n-butanol/voda): nie je technicky realizovateľné
Teplota samovznietenia: > 230°C
Teplota rozkladu: nie je k dispozícii
Viskozita: 0,56 mm2/s
Oxidačné vlastnosti: žiadne



9.2. Iné informácie-



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        
10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá
           



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
Akútna toxicita
Akútna orálna toxicita LD50 (potkan): > 5840mg/kg teles. hmotnosti
Akútna dermálna toxicita LD50 (králik): > 2 920 mg/kg teles. hmotnosti
Akútna inhalačná toxicita 4 hodiny LC50 (potkan): LC50 > 23 300mg/m3



Dráždivosť
Môže viesť k vysušeniu kože s následnému podráždeniu a dermatíde. 
Môže vyvolať mierne, krátkodobé podráždenie očí.
Senzibilizácia
Senzibilizačné účinky na dýchacie cesty sa nepredpokladajú.
Senzibilizačné účinky na kožu sa nepredpokladajú.
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Vdýchnutie
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Karcinogenita
Nepredpokladá sa, že by spôsoboval rakovinu.
Mutagenita
Mutagénne účinky na zárodočné bunky sa nepredpokladajú.
Reprodukčná toxicita
Toxické účinky na reprodukciu sa nepredpokladajú.



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.



ODDIEL  12:  Ekologické informácie
12.1. Toxicita:
Test Trvanie Druh organizmu Výsledky testu
Akútna toxicita 48 h Dafnia + ostatné 



bzstavovce
EL50 = 3  mg/l



12.2. Perzistencia a degradovateľnosť:
98 % po 28 dňoch
12.3. Bioakumulačný potenciál: nie je k dispozícii
12.4. Mobilita v pôde: nie je k dispozícii
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPv:
Tento produkt nie je látkou (ani neobsahuje  látku), ktorá je PBT alebo vPvB.



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
                                                            kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 04 – obaly z kovu (ostatný odpad)
                                       15 01 07 – obaly zo skla (ostatný odpad)
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ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBE  PRÍBUZNÝ  MATERIÁL
14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: II
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 33



ODDIEL  15:  Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP.



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315 Dráždi kožu.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Flam. Liq.2 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Aquatic Chronic 2 – Nebezpečné pre vodné prostredie – kategória nebezpečnosti chronická 
2



 Pokyny pre školenie



Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.



Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia:
- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 8, oddiel 9, oddiel 11, oddiel 12, oddiel 14, oddiel 15 a oddiel 



16 



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
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Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK,a.s., príp. web stránku firmy.
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1.     Identifikátor produktu 
            Názov produktu:   Farba polyuretánová základná CHEMOPUR G  -  U 2061 
            Popis produktu:   disperzia anorganických, organických pigmentov, plnív, aditív  
                                        v roztoku špeciálnych akrylátových živíc. 
  



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



            Identifikované použitia:  na povrchovú úpravu kovových podkladov (oceľ, železo) ako  
            základný antikorózny náter  spolu s vrchnými polyuretánovými farbami Chemopur.  
            (napríklad strojárskych  výrobkov, dopravných prostriedkov, konštrukcií ). 
            Neodporúčané použitia: nepoužívať  na natieranie detského nábytku a hračiek 
 



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE 
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice 
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111       
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404 
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk 
 



1.4 Núdzové telefónne číslo  
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166 



           
 



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti    
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi     
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2 
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2 
Nebezpečný pre životné prostredie kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická  2 



 
2.2. Prvky označovania 
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Výstražný piktogram 



             
     GHS 02             GHS 07             GHS 08           GHS 09 





mailto:hoblikova@chemolak.sk
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Výstražné slovo 



 NEBEZPEČENSTVO 



 
Výstražné upozornenia 
H 225  Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H 315  Dráždi kožu. 
H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 



 
Bezpečnostné upozornenia 
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
P 260  Nevdychujte pary/aerosóly . 
P 270  Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P 273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P 314  Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. 
     
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
 



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa 
 



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách 



Názov zložky reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Koncentrácia 15 – 25 % 



CAS - 



EC 905-588-0 
905-562-9 



Registračné číslo 01-2119539452-40 
01-2119555267-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



Signálne slovo nebezpečenstvo 
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H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Acute Tox. 4, H 312 
Acute Tox. 4, H 332 
Skin Irrit. 2, H 315  
Eye Irrit. 2, H 319 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 335 
STOT RE 2, H 373 



 



Názov zložky Butyl acetát 



Koncentrácia 5 – 15 % 



CAS 123-86-4 



EC 204-658-1 



Registračné číslo 01-2119485493-29 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



Signálne slovo Pozor 



H výroky Flam. Liq.3, H 226  
STOT SE 3, H 336 
EUH 066 



 



Názov zložky Trizink bis(ortofosfat) 



Koncentrácia 5 – 8 % 



CAS 7779-90-0 



EC 231-944-3 



Registračné číslo 01-2119485044-40 



Výstražný piktogram 



 
GHS 09 



Signálne slovo Pozor 
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H výroky Aquatic acute 1, H 400 
Aquatic chronic 1, H 410 



 
Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16. 
 



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Pri vdýchnutí 
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst. 
Pri kontakte s pokožkou 
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím. 
Pri kontakte s očami  
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Pri požití 
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie. 



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS. 



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia 
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie. 
 
 



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia 
5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody 



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka 



5.3. Rady pre požiarnikov 
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody. 
 



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
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V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi. 
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra.  
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov.  
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice. 
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj. 
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare.  
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu. 



6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov. 



6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi.  
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu. 
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov.  
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny. 
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi. 
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie. 
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6.4. Odkaz na iné oddiely 
Pozrite oddiely 8 a 13. 
 
 



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.   
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym.  
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny. 
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi. 



7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení.  
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja. 
 



7.3. Špecifické konečné použitia 
viď kap. 1.2 
 



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre  
Expozičné limity 
 



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj 



Butyl acetát 500 mg.m-3 700 mg.m-3 Nariadenie vlády 
SR č. 33/2018 



xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 Nariadenie vlády 
SR č. 33/2018 



 



8.2. Kontroly expozície 
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 
Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia: 
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Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší. 
          
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia 
 
Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania.  
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel. 
 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva 
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor. 
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám. 
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom. 
Vhodné typy respirátorov: 
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A 
 
Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice 
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374: 
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min. 
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
 
Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať. 
 
Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít 
Ochrana kože 
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.   
 
Špecifické hygienické opatrenia 
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu! 
 



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Vzhľad: viskózna kvapalná látka 
Zápach: ostrý ropný 
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje 
pH: údaj nie je k dispozícii 
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Teplota varu: nie je k dispozícii  (výrobok) 
Teplota vzplanutia: 6°C (výrobok) 
Horná/dolná medza výbušnosti: (výrobok) 
Dolná medza výbušnosti:  44,0 g.m-3 
Horná medza výbušnosti:  270,0 g.m-3 
Teplota samovznietenia: 425°C (výrobok) 



Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C) 



Trizink bis(ortofosfat) 
Teplota  tavenia/oblasť topenia nie je k dispozícii  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu nie je k dispozícii 



Teplota vzplanutia nie je k dispozícii 



Medze výbušnosti (obj. %) Žiadne údaje 



Tlak pár nie je k dispozícii 



Hustota  nie je k dispozícii 



Rozpustnosť vo vode 0,03 g/l  



Teplota samovznietenia nie je k dispozícii 



Viskozita nie je k dispozícii 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda nie je k dispozícii 



Teplota rozkladu Žiadne údaje 



Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje 



 



Butyl acetát 
Teplota  tuhnutia - 90°C pri 1013 hPa  



 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Teplota varu 126°C pri 1013 hPa 



Teplota vzplanutia 27°C (PM) 



Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,2 % 
Horná = 15,0 % 



Tlak pár 15 hPa pri 20°C 



Hustota pár 4,0 (vzduch = 1) 



Hustota  0,8812 g/cm3 pri 20°C 



Rozpustnosť vo vode 5,3 g/L 



Teplota samovznietenia 415°C 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Log Kow (Pow): 2,3 pri 25°C 



Teplota rozkladu Nie je k dispozícii 



 



Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu 137 – 143°C 



Teplota vzplanutia 18 – 32°C 



Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.% 



Tlak pár 650 – 944 Pa 



Hustota  0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C 



Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C 



Teplota samovznietenia 420 – 595°C 
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Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C 



Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2 



Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa 



Oxidačné vlastnosti Nemá  



 



9.2. Iné informácie 
Hustota (g/cm3): 1,308 



VOC (kg/kg): 0,333 



TOC (kg/kg): 0,256 



Obsah neprchavých látok (hmot.%): 62,0 



Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 500,0 



Kategória – Vyhláška č. 127/2011 Z.z. OR A.j 



Max. VOC v stave pripravenom na 
použitie (g/l): 



< 500,0 



 
 



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita: nie je uvedená         



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný 



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa 



10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom. 



10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá 



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá 
            
 
 



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch   



Trizink bis(ortofosfat) 
Akútna toxicita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu  



 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Dráždivosť Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Senzibilizácia  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Karcinogenita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Mutagenita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Reprodukčná 
toxicita 



Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



 



Butyl acetát 
Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. = 10 760 mg/kg  



  LD50 králik – dermálna tox. > 14 112 mg/kg 
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 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 23,4 mg/l/4h  
 
Zdroj: dodávateľ 



Dráždivosť Nie je dráždivý pre pokožku a oči. 



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci. 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg  



 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3 



Dráždivosť Dráždi kožu 



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



11.2. Iné informácie 
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém. 
 
 



ODDIEL  12:  Ekologické informácie 
Trizink bis(ortofosfat) 
Toxicita  LC50 (96h) (ryby) = 142,6 mg/l 



EC50 (96h) (dafnia) = 0,04 – 0,86 mg/l 
EC50 (72h) (riasy) = 0,136 – 0,150 mg/l 



 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



Nie je biologicky rozložiteľný 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je k dispozícii 



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



Butyl acetát 











 



 
K A R T A     B E Z P E Č N O S T N Ý CH     Ú D A J O V 



(Podľa nariadenia Komisie  (EÚ) č. 830/2015) 
 



Názov výrobku:  Farba polyuretánová základná CHEMOPUR  G 
                          U 2061 
 
Dátum vydania: 2.11.2012     Dátum revízie: 15.5.2020           Číslo revízie: 3                                                                      
Strana 11 z 14 
___________________________________________________________________ 



JK 246 235 61 



Toxicita  LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 18 mg/l 
EC50 (48h) (dafnia) = 44 mg/l 
EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus)  = 647,7 
mg/l 
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 
mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



83 % (28d), aeróbne, ľahko biodegradovateľný, 
OECD 301 D 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je k dispozícii 



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



Reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l 



NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l 
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l 
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l 



NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l 
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9 



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 
 



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1. Metódy spracovania odpadu: 
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu.  
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z  nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi. 
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Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť. 
Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické  
                                                                    rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
                                                                    kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad 
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  
                                                                 kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný  
                                                                 odpad  
 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave 
14.1. Číslo OSN: 1263 



14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBA 



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu:  3 



14.4. Obalová skupina: II 



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno  



14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:      
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 33 



14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL  
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa 
 



ODDIEL  15:  Regulačné informácie 
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
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 chemických látkach a chemických prípravkoch. 
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Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh. 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané 
 
ODDIEL  16:  Iné informácie 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP. 
 



• Úplné znenie H výrokov z kap. 3 
 
H 226        Horľavá kvapalina a pary. 
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H 312        Škodlivý pri kontakte  s pokožkou.    
H 315        Dráždi kožu. 
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí. 
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H 400        Veľmi toxický pre vodné organizmy 
H 410        Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 
 
Vysvetlivky skratiek: 
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1 
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3 
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Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4 
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2 
Aquatic Acute 1 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
akútna 1 
Aquatic Chronic 1 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
Chronická 1 
 



• Pokyny pre školenie 
 
Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami  prvej pomoci. 
 
Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 
Posledná revízia: 



- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 8, oddiel 15 a oddiel 16 
 
 
Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.     
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK, a.s., príp. web stránku firmy. 
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale. 
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok. 
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu. 
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ. 
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.  Identifikátor produktu
        Názov produktu:  Riedidlo  do syntetických a olejových náterových látok  
                                      SYNRED  S 6006
          Popis produktu:   zmes alifatických uhľovodíkov.
                            



1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú:
Identifikované použitia: riedidlo na riedenie syntetických a olejových  náterových látok



            Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku 
s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek.



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti      
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 1
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2



2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram



         
       GHS 02          GHS 07        GHS 08            GHS 09



Výstražné slovo
 NEBEZPEČENSTVO
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Výstražné upozornenia
H 226  Horľavá kvapalina a pary.
H 304  Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 372 Spôsobuje poškodenie orgánov centrálnej nervovej sústavy pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii inhalačne.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Bezpečnostné upozornenia
P 102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 261  Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P 273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 301+P 310  PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI  VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej 
pohodlne dýchať.
P 331  Nevyvolávajte zvracanie.
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.



Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách
Názov zložky Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty 



(2-25%)*



Koncentrácia > 95 %



CAS 1174921-79-9, 64742-82-1



EC 919-446-0



Registračné číslo 01-2119458049-33



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09



Signálne slovo nebezpečenstvo
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H výroky Flam. Liq.3, H 226
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT SE 3, H 336
STOT RE 1, H 372
Aquatic Chronic 2, H 411
EUH 066



*  Obsah benzénu  0,1 %.



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
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Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka



5.3. Rady pre požiarnikov
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové 



postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
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Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.



6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
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Expozičné limity



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj
benzíny 300 mg.m-3 600 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018



8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.



Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
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Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad: kvapalina
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
Teplota topenia: údaj nie je k dispozícii
Teplota tuhnutia: údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia: nie je k dispozícii
Horná/dolná medza výbušnosti:
Dolná medza výbušnosti pri 50°C:  -
Horná medza výbušnosti pri 125°C:  -  
Teplota samovznietenia: -
Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C)



Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Teplota  tavenia/oblasť topenia Žiadne údaje
Teplota  varu/destilačné rozpätie 135 – 220°C
Teplota vzplanutia > 30°C ASTM D-56
Medze výbušnosti (obj. %) UEL: 7,0;   LEL: 0,6
Tlak pár  2,7 kPa pri 20°C
Hustota 0,721 – 0,826 g/cm3 pri 15°C
Rozpustnosť vo vode zanedbateľná
Teplota samovznietenia  200°C
Viskozita 1 – 2,5 cSt pri 20°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Nie je technicky realizovateľný
Teplota rozkladu Žiadne údaje 
Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje



Zdroj: dodávateľ



9.2. Iné informácie
Hustota (g/cm3): 0,780
TOC (kg/kg): 0,862



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        
10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá
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10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá
           



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. > 15000mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. > 3400 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  > 13100 mg/m3



Dráždivosť Nepredpokladá sa 
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.



ODDIEL  12:  Ekologické informácie
Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 10 - 22 mg/l



LC50 (96h) (ryby) = 10 - 30 mg/l
ErL50 (72h) (riasy) = 4,6 – 10 mg/l
NOELR (72h) (biomasa) = 0,22 mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



Ľahko biologicky rozložiteľný



Bioakumulačný 
potenciál



Žiadne údaje



Mobilita v pôde Neočakáva sa rozklad v sedimente alebo 
v odpadových vodách, vysoko prchavý, rýchlo sa 
rozkladá a uniká do vzduchu



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu:
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Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
                                                            kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 04 – obaly z kovu (ostatný odpad)
                                       15 01 07 – obaly zo skla (ostatný odpad)



ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBE  PRÍBUZNÝ  MATERIÁL



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: III



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa



ODDIEL  15:  Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP.



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 226        Horľavá kvapalina a pary.
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 372  Spôsobuje poškodenie orgánov centrálnej nervovej sústavy pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii inhalačne.
H 411       Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Vysvetlivky skratiek:
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
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Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3
STOT RE 1 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 1
Aquatic Chronic 2 – Nebezpečné pre vodné prostredie – kategória nebezpečnosti chronická 
2



 Pokyny pre školenie



Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.



Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia:
- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 15, oddiel 16 



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK,a.s., príp. web stránku firmy.
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.  Identifikátor produktu
        Názov produktu:  Riedidlo  CHEMOPUR  U 6051
          Popis produktu:   zmes aromatických uhľovodíkov a esterov kyseliny octovej.
                            



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



           Identifikované použitia: na riedenie polyuretánových farieb a lakov 
           Neodporúčané použitia: nepoužívať do náterových látok na  nátery 
            prichádzajúce do priameho styku  s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na 
            natieranie detského nábytku a hračiek.



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti   
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2



2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram



         
      GHS 02             GHS 07             GHS 08
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Výstražné slovo
 NEBEZPEČENSTVO



Výstražné upozornenia
H 226  Horľavá kvapalina a pary.
H 304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315  Dráždi kožu.
H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



Bezpečnostné upozornenia  
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260  Nevdychujte pary/aerosóly .
P 273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI  VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej 
pohodlne dýchať.
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.



Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách
Názov zložky reakčná zmes xylénu s etylbenzénom



Koncentrácia 55 – 65 %



CAS -



EC 905-588-0
905-562-9
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Registračné číslo 01-2119539452-40
01-2119555267-33



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.3, H 226
Acute Tox. 4, H 312
Acute Tox. 4, H 332
Skin Irrit. 2, H 315 
Eye Irrit. 2, H 319
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373



Názov zložky Butyl acetát



Koncentrácia 35 – 45 %



CAS 123-86-4



EC 204-658-1



Registračné číslo 01-2119485493-29



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07



Signálne slovo Pozor



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
STOT SE 3, H 336
EUH 066



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
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Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka



5.3. Rady pre požiarnikov
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové 



postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
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Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.
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6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj
Butyl acetát 500 mg.m-3 700 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018
xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018



8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
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Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.



Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad: kvapalina
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
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Teplota topenia: údaj nie je k dispozícii
Teplota tuhnutia: údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia: 28°C (výrobok)
Horná/dolná medza výbušnosti: údaje nie sú k dispozícii
Teplota samovznietenia: 430°C
Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C)



Butyl acetát
Teplota  tuhnutia - 90°C pri 1013 hPa
Teplota varu 126°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia 27°C (PM)
Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,2 %



Horná = 15,0 %
Tlak pár 15 hPa pri 20°C
Hustota pár 4,0 (vzduch = 1)
Hustota 0,8812 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 5,3 g/L
Teplota samovznietenia 415°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Log Kow (Pow): 2,3 pri 25°C
Teplota rozkladu Nie je k dispozícii



Zdroj: dodávateľ



reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C
Teplota  varu 137 – 143°C
Teplota vzplanutia 18 – 32°C
Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.%
Tlak pár 650 – 944 Pa
Hustota 0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C
Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C
Teplota samovznietenia 420 – 595°C
Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2
Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa
Oxidačné vlastnosti Nemá 



Zdroj: dodávateľ



9.2. Iné informácie
Hustota (g/cm3): 0,870
TOC (kg/kg): 0,802



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
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Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá
           



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
Butyl acetát
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 10 760 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. > 14 112 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 23,4 mg/l/4h



Dráždivosť Nie je dráždivý pre pokožku a oči.
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci.
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3



Dráždivosť Dráždi kožu
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.



ODDIEL  12:  Ekologické informácie
Butyl acetát
Toxicita LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 18 mg/l



EC50 (48h) (dafnia) = 44 mg/l
EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus)  = 647,7 
mg/l
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 
mg/l
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Perzistencia a 
degradovateľnosť



83 % (28d), aeróbne, ľahko biodegradovateľný, 
OECD 301 D



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je k dispozícii



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l



NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l
NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu:
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z  nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
                                                            kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 04 – obaly z kovu (ostatný odpad)
                                       15 01 07 – obaly zo skla (ostatný odpad)
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ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBE  PRÍBUZNÝ  MATERIÁL
14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: III
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie



14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa



ODDIEL  15:  Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
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Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP.



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 226        Horľavá  kvapalina a pary.
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 312        Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H 315        Dráždi kožu.
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.    
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Vysvetlivky skratiek:
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3
Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2



 Pokyny pre školenie



Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.
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Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia:
- oddiel 2, oddiel 8, oddiel 15 a oddiel 16



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK,a.s., príp. web stránku firmy.
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.  Identifikátor produktu
        Názov produktu:  Riedidlo  C 6000
          Popis produktu:   zmes aromatických uhľovodíkov, esterov a alkoholov
                       



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



           Identifikované použitia: na riedenie nitrocelózových náterových látok a čistenie 
           pracovného náradia
          Neodporúčané použitia: nepoužívať do náterových hmôt určených na  nátery 
           prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na 
           natieranie detského nábytku a hračiek.



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti   
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti  2
Toxicita pre špecifický orgán – jednorázová expozícia, 
kategória nebezpečnosti 3
Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2



2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram



              
        GHS 02              GHS 05               GHS 08
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Výstražné slovo
 NEBEZPEČENSTVO



Výstražné upozornenia
H 225  Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315  Dráždi kožu.
H 318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.



Bezpečnostné upozornenia   
P 102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 202  Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260  Nevdychujte pary/aerosóly.
P 263  Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P 280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 305 + P 351 + P 338  PO  ZASIAHNUTÍ  OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní.
P 331  Nevyvolávajte zvracanie.
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.



Obsahuje: toluen, butyl acetát, metyl acetát, etylacetát, butan-1-ol



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách
Názov zložky toluen



Koncentrácia 55 – 65 %



CAS 108-88-3



EC 203-625-9
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Registračné číslo 01-2119471310-51



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.2, H 225
Asp. Tox. 1, H 304
Skin. Irrit. 2, H 315
STOT SE 3, H 336
Repr. 2, H 361
STOT RE 2, H 373



Názov zložky Butyl acetát



Koncentrácia 10 – 20 %



CAS 123-86-4



EC 204-658-1



Registračné číslo 01-2119485493-29



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07



Signálne slovo Pozor



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
STOT SE 3, H 336
EUH 066



Názov zložky Metyl acetát



Koncentrácia 10 – 20 %



CAS 79-20-9



EC 201-185-2
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Registračné číslo 01-2119459211-47



Výstražný piktogram



GHS 02
GHS 07



Signálne slovo pozor



H výroky Flam. Liq.3, H 225
Eye Irrit. 2, H 319
STOT SE 3, H 336
EUH 066



Názov zložky etylacetát



Koncentrácia 5 – 15 %



CAS 141-78-6



EC 205-500-4



Registračné číslo 01-2119475103-46



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.2, H 225
Eye  Irrit. 2, H 319
STOT SE 3, H 336
EUH 066



Názov zložky Butan-1-ol



Koncentrácia 5 – 15 %



CAS 71-36-3



EC 200-751-6
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Registračné číslo 01-2119484630-38



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 05 GHS 07



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.3, H 226
Acute tox. 4, H 302
Skin Irrit. 2, H 315 
Eye Damage 1, H 318
STOT SE 3, H 335
STOT SE 3, H 336



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.
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ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka
5.3. Rady pre požiarnikov
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové 



postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
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Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.



6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
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Expozičné limity



Chemická látka NPEL 
priemerná



NPEL 
krátkodobá



BMH Zdroj



toluén 192 mg.m-3 384 mg.m-3
600 g.l-1 Nariadenie vlády SR č. 



33/2018
metylacetát 310 mg.m-3 770 mg.m-3 neudaná Nariadenie vlády SR č. 



33/2018
Butan-1-ol 310 mg.m-3 neudaná neudaná Nariadenie vlády SR č. 



33/2018
etylacetát 734 mg.m-3 1 468 mg.m-3 neudaná Nariadenie vlády SR č. 



33/2018
Butyl acetát 500 mg.m-3 700 mg.m-3 neudaná Nariadenie vlády SR č. 



33/2018



8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
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Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad: kvapalina
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
Teplota topenia: údaj nie je k dispozícii
Teplota tuhnutia: údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia: 0 - 5°C (výrobok)
Teplota varu: nie je k dispozícii (výrobok)
Horná/dolná medza výbušnosti:
Dolná medza výbušnosti pri 50°C:  2,5 % obj.
Horná medza výbušnosti pri 100°C:  20,5 % obj.  
Teplota samovznietenia: nie je k dispozícii
Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C)



toluen
Teplota  tavenia/oblasť topenia -95°C pri 1013 hPa
Teplota  varu/destilačné rozpätie 110°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia 4,4°C pri 1013 hPa
Medze výbušnosti (obj. %) 1,3 – 6,7 % obj.
Tlak pár 28,4 kPa pri 20°C
Hustota 0,866 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 573 – 587 mg/l pri 25°C
Teplota samovznietenia 480°C
Viskozita 0,56 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda 2,73
Teplota rozkladu Nerozkladá sa 
Oxidačné vlastnosti Nie sú stanovené, látka je 



vysoko horľavá



Zdroj: dodávateľ



Butyl acetát
Teplota  tuhnutia - 90°C pri 1013 hPa
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Teplota varu 126°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia 27°C (PM)
Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,2 %



Horná = 15,0 %
Tlak pár 15 hPa pri 20°C
Hustota pár 4,0 (vzduch = 1)
Hustota 0,8812 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 5,3 g/L
Teplota samovznietenia 415°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Log Kow (Pow): 2,3 pri 25°C
Teplota rozkladu Nie je k dispozícii



Zdroj: dodávateľ



Metyl acetát
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 98°C (1013hPa)
Teplota  varu 57°C  (1013 hPa)
Teplota vzplanutia - 13°C   (1013 hPa)
Medze výbušnosti (obj. %) Nie sú k dispozícii
Tlak pár 228 hPa pri 20°C
Hustota 0,93 g/cm3



Rozpustnosť vo vode -
Teplota samovznietenia 454°C 
Viskozita 0,364 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Low Pow = 0,18
Teplota rozkladu Žiadne údaje
Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje



Zdroj: dodávateľ



etylacetát
Teplota  tavenia/oblasť topenia 82,4°C pri 1013 hPa
Teplota  varu/destilačné rozpätie 76,5 - 78°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia - 3°C pri 1013 hPa
Medze výbušnosti (obj. %) 2,0 – 11,4 % obj.
Tlak pár Nie je k dispozícii
Hustota 0,899 – 0,901 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 8,5 % pri 15°C
Teplota samovznietenia 446°C
Viskozita neuvedená
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda -
Teplota rozkladu -
Oxidačné vlastnosti Nie sú stanovené, látka je 



vysoko horľavá



Zdroj: dodávateľ



Butan-1-ol
Teplota  tavenia/oblasť topenia < - 90°C (1013hPa)
Teplota  varu 119°C  (1013 hPa)
Teplota vzplanutia 35°C   (1013 hPa)
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Medze výbušnosti (obj. %) Žiadne údaje
Tlak pár 10 hPa pri 20°C
Hustota 0,810 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 66 g/l pri 20°C
Teplota samovznietenia 355°C pri 1007 hPa
Viskozita 2,947 mPas pri 20°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda 1,0 pri 25°C
Teplota rozkladu Žiadne údaje
Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje



Zdroj: dodávateľ



9.2. Iné informácie
Hustota (g/cm3): 0,860
TOC (kg/kg): 0,773



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        
10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá
           



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
toluen
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 5000 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. = 5000 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 188 mg/m3



Dráždivosť Dráždi kožu, mierne dráždi oči. 
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.



Zdroj: dodávateľ



Butyl acetát
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 10 760 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. > 14 112 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 23,4 mg/l/4h



Dráždivosť Nie je dráždivý pre pokožku a oči.
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci.
Karcinogenita Nie je karcinogénny



Zdroj: dodávateľ
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Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Metyl acetát
Akútna toxicita LD50 – orálna  tox. (potkan) = 6 482 mg/kg



LD50 – dermálna tox. (potkan) > 2 000 mg/kg
LC100 – inhalačná tox. (králik, 4h) = 98,4 mg/l



Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



etylacetát
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 5620 mg/kg



LD50 králik – dermálna tox. = nie je k dispozícii
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 45 mg/l  (2 h)



Dráždivosť Dráždi oči.. 
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.



Zdroj: dodávateľ



Butan-1-ol
Akútna toxicita LD50 – orálna  tox. = 2290 mg/kg



LD50 – dermálna tox. = 3434 mg/kg
LC50 – inhalačná tox.  = 17760 mg/m3



Dráždivosť Spôsobuje podráždenie kože. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Nevratné zakalenie rohovky a začervenanie 
spojiviek.
Dráždi dýchacie cesty.



Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Zdroj: dodávateľ



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.
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ODDIEL  12:  Ekologické informácie



toluen
Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 3,78 mg/l



EC50 (ostatné vodné organizmy) = 134 mg/l
LC50 (96h) (ryby) = 5,5 mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



Ľahko biologicky odbúrateľný.
Polčas rozpadu v atmosfére = 2,59 dní
Rýchlosť degradácie vo vode = 0,0462 d-1



Rýchlosť degradácie v sedimentoch = 0,023 d-1



Rýchlosť degradácie v pôde = 0,023 d-1



Rýchlosť degradácie vo vzduchu = 0,267 d-1



Bioakumulačný 
potenciál



BCF ryby = 90



Mobilita v pôde Vysoká až mierna mobilita v pôde. U látky sa dá 
predpokladať že má malú schopnosť adsorpcie 
(logKo/v< 3)



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



Butyl acetát
Toxicita LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 18 mg/l



EC50 (48h) (dafnia) = 44 mg/l
EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus)  = 647,7 
mg/l
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 
mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



83 % (28d), aeróbne, ľahko biodegradovateľný, 
OECD 301 D



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je k dispozícii



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



Metyl acetát
Toxicita LC0 (96h) (ryby) = 250 - 350 mg/l



EC50 (16 h) (mikroorganizmy) = 6 000 mg/l
Perzistencia a 
degradovateľnosť



Bez údajov



Bioakumulačný 
potenciál



Bez údajov



Mobilita v pôde Nie sú údaje



Zdroj: dodávateľ
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Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Údaje nie sú k dispozícii



etylacetát
Toxicita EC50 (24h) (dafnia) > 3090 mg/l  (24h)



LC50 (48h) (ryby) = 270 – 330 mg/l
Perzistencia a 
degradovateľnosť



Ľahko biologicky odbúrateľný.



Bioakumulačný 
potenciál



nízky



Mobilita v pôde Dáta nie sú k dispozícii
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



Butan-1-ol
Toxicita LC50 (96h) (ryby) = 1376 mg/l



EC50 (48h) (dafnia) = 1328 mg/l
EC50 (72h) (riasy) = 225 mg/l



Perzistencia a 
degradovateľnosť



Ľahko biodegradovateľný



Bioakumulačný 
potenciál



LogKow – 0,81
BCF – 3,16



Mobilita v pôde LogKoc – 0,388
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



Zdroj: dodávateľ



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu:
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z  nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
                                                            kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 04 – obaly z kovu (ostatný odpad)
                                       15 01 07 – obaly zo skla (ostatný odpad)
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ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBE  PRÍBUZNÝ  MATERIÁL
14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: II



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 33
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa



ODDIEL  15:  Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
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Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP.



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 225        Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 226        Horľavá kvapalina a pary.
H 302        Škodlivý po požití.
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 315        Dráždi kožu.
H 318        Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 361        Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Vysvetlivky skratiek:
Flam. Liq.2 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Eye Dam. 1 – Vážne poškodenie očí, kategória nebezpečnosti 1
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2
Repr. 2 – Reprodukčná toxicita, kategória nebezpečnosti 2
Acute tox. 4 – Akútna toxicita orálna, kategória nebezpečnosti 4



 Pokyny pre školenie
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Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.



Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia:
- oddiel 2, oddiel 15 a oddiel 16



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK,a.s., príp. web stránku firmy.
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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Vfskumnf 0stav dopravnf



Autorizovan6 osoba SKTC-125 | Autorizovani osoba SK05 | Notifikovan6 osoba 1358
Authorized Body SKTC-125 | Authorized Body SK05 I Notified Bodv 1358



SK GERTIFIKAT
o nemennosti parametrov podstatnfch vlastnosti stavebn6ho vfrobku



sK05-zsv-0335/2
V s0lade so zdkonom e. 1F;3l2O13 Z. z. o stavebnlch vfrobkoch a o zmene a doplneni niektonich z6konov v zneni
neskor5ich predpisov sa tento certifikdt vzfahuje na stavebnli vfrobok



UNIAKRYL@ S 2822
Typ: farba akryl6tovdr univerz6lna, farebnli odtien biely



Doplnkovf materiSl: balotina SWARCOFLEX 100-600 Ii4 c20



je n6terovd l6tka, urcen6 na vodorovn6 dopravne znadenie pozemnlich komunikdcii, dlaZieb, Zividnfch a betonovfch
pl6ch. Odponidane ddvkovanie materi6lu je 650-900 g/m'. Na vytvorenie retroreflexnej ripravy a zrniSenie drsnosti ndteru
sa pouZiva materi6l na dodatodny posyp balotina SWARCOFLEX 100-600 T14 G2O vodporucanom mnoZstve
230-280 g/m'. N6terovd lStka sa nan5Sa na such17, cistf povrch bez riedenia v jednej vrstve o hrfbke mokr6ho filmu cca
450 -750 ym Stetcom, valdekom alebo striekanim. Nan65anie sa odporlca vykonat pri teplote podkladu od +10o C do
+30o C a relativnej vlhkosti vzduchu 30 - 70%. V!'robok splia poZiadavky normy STN 01 8O2O:20i8.



Uvedenli na trh pod menom alebo ochrannou zndmkou



CHEMOLAK a.s.
16o: gt 4119s1
TovirenskS 7



919 04 Smolenice



n,."q



Slovenski republika



a vyrdbanli vo u.irobni



CHEMOLAK a.s.
Tovirenski 7



919 04 Smolenice
Slovenski republika.



Tlimto certifikiitom sa potvrdzuje, Ze v5etky ustanovenia tfkaj0ce sa posudzovania a overovania nemennosti
4irobcom deklarovanlch parametrov podstatnyich vlastnosti stavebn6ho vlrobku (d'alej len ,,posudzovanie
parametrov") a parametrov uvedenfch v slovenskej technickej norme



STN EN 1436:2019



podl'a systemu posudzovania parametrov I pre parametre stanoven6 vtomto certifikSte sri uplatnen6 a2e
syst6m riadenia vlroby vykon6vanf vyirobcom sa posridil na zabezpedenie



nemennosti parametrov stavebn6ho vf robku.



Tento certifik6t bol prvfkr6t vydanyi dna 11.03.2016 a ost6va v platnosti dovtedy, klim sa slovensk6
technick6 normy, stavebnf virobok, metody posudzovania parametrov a ani vlirobn6 podmienky vo vfrobni
vyrazne nezmenia a pokial' nebude
v!robkov.



V Zitine 21.12.2021



1467 37



itt.':ii



















TECHNICKÝ LIST
Dátum revízie: 12.03.2013



Popis



Použitie



FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
TOC



Balenie



Podmienky skladovania



Stupeň horľavosti



Spôsob likvidácie odpadu



Bezpečnosť a hygiena pri práci



Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi



Upozornenie



Zmes alifatických uhľovodíkov.



Na riedenie  syntetických a olejových náterových látok nanášaných natieraním, pokiaľ nie je v návode použitia farby predpísané iné riedidlo.



0,862 kg/kg



podľa aktuálnej ponuky



Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami. 
Skladovať v pôvodných , dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. 
Skladovacie priestory musia zodpovedať platným predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.



Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti



Je uvedený v KBÚ



Je uvedená v KBÚ



CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: + 421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk



Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných 
skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné  ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a 
podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky  faktory a podmienky, ktoré môžu 
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.



Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok
SYNRED S 6006
JK 246 421 20
STN 67 5825



Pokyny k aplikácii 
Pridáva sa do vopred rozmiešanej náterovej látky postupne za miešania, kým sa dosiahne potrebný aplikačný výtokový čas



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávanom stave
vzhľad číra bezfarebná až slabo nažltlá kvapalina bez cudzích nečistôt
hustota najviac 0,850 g/cm3



farba najviac 6 mg J/100 ml roztoku
odparok najviac 15 mg/100 ml
riediaca schopnosť 1:1 vyhovuje skúške 
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1.  Identifikátor produktu
        Názov produktu: Tvrdiaca prísada  U 7081
          Popis produktu:   roztok alifatického polyizokyanátu v organických rozpúšťadlách
                            



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



           Identifikované použitia: používa sa k vytvrdzovaniu polyuretánových náterových 
            látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním a to v pomere, ktorý je pre príslušný 
            druh polyuretánovej náterovej látky predpísaný v príslušnej norme akosti.
           Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku 



s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek.



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111      
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk



1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166



          



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti   
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi    
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 3
Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2    



2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram
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      GHS 02             GHS 07              GHS 08
Výstražné slovo
NEBEZPEČENSTVO



Výstražné upozornenia
H 226  Horľavá kvapalina a pary.
H 304  Môže byť smrteľný po požití a vzniknutí do dýchacích ciest.
H 315  Dráždi kožu.
H 317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H 373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH 204  Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.



Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260  Nevdychujte pary/aerosóly .
P 273  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM.
P 304 + P 340 PRI  VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej 
pohodlne dýchať.
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.



Obsahuje: hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér, reakčná zmes xylénu s 
etylbenzénom, butyl acetát, 2-metoxy-1-metyletyl acetát



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách
Názov zložky Hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér



Koncentrácia 50 – 60 %



CAS 28182-81-2



EC 500-060-2
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Registračné číslo -



Výstražný piktogram



GHS 07



Signálne slovo pozor



H výroky Acute Tox. 4, Inhalative; H 332
Skin Sens.1; H 317
STOT SE 3; H 335



Názov zložky reakčná zmes xylénu s etylbenzénom



Koncentrácia 25 - 35 %



CAS -



EC 905-588-0
905-562-9



Registračné číslo 01-2119539452-40
01-2119555267-33



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07 GHS 08



Signálne slovo nebezpečenstvo



H výroky Flam. Liq.3, H 226
Acute Tox. 4, H 312
Acute Tox. 4, H 332
Skin Irrit. 2, H 315 
Eye Irrit. 2, H 319
Asp. Tox. 1, H 304
STOT SE 3, H 335
STOT RE 2, H 373



Názov zložky Butyl acetát



Koncentrácia 5 - 15 %



CAS 123-86-4
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EC 204-658-1



Registračné číslo 01-2119485493-29



Výstražný piktogram



GHS 02 GHS 07



Signálne slovo Pozor



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
STOT SE 3, H 336
EUH 066



Názov zložky 2-metoxy-1-metyletyl acetát



Koncentrácia 5 - 15 %



CAS 108-65-6



EC 203-603-9



Registračné číslo 01-2119475791-29



Výstražný piktogram



GHS 02



Signálne slovo pozor



H výroky Flam. Liq.3, H 226 



Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16.



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.
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Pri kontakte s pokožkou
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím.
Pri kontakte s očami
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc.
Pri požití
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie.



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS.



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie.



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka



5.3. Rady pre požiarnikov
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové 



postupy
V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra. 
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov. 
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V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice.
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj.
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare. 
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi. 
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu.
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov. 
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny.
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi.
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie.



6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite oddiely 8 a 13.



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
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Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym. 
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny.
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení. 
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.



7.3. Špecifické konečné použitia
viď kap. 1.2



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity



Chemická látka NPEL priemerná NPEL medzná Zdroj
Butyl acetát 500 mg.m-3 700 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018
xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 Nariadenie vlády 



SR č. 33/2018
2-metoxy-1-metyletyl 
acetát



275 mg.m-3 550 mg.m-3 Nariadenie vlády 
SR č. 33/2018



8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie



Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia:
Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší.
         
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia



Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania. 
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Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel.



Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor.
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám.
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom.
Vhodné typy respirátorov:
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A



Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374:
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min.
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min.
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min.



Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať.



Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít
Ochrana kože
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.  



Špecifické hygienické opatrenia
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu!



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad: kvapalina
Zápach: ostrý ropný
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje
pH: údaj nie je k dispozícii
Teplota topenia: údaj nie je k dispozícii
Teplota tuhnutia: údaj nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia: 24°C (výrobok)
Horná/dolná medza výbušnosti:
Dolná medza výbušnosti pri 50°C:  1,28  0,10 % obj.
Horná medza výbušnosti pri 100°C: 6,3  0,24 % obj.  
Teplota samovznietenia: 425°C
Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C)
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Butyl acetát
Teplota  tuhnutia - 90°C pri 1013 hPa



Zdroj: dodávateľ



Teplota varu 126°C pri 1013 hPa
Teplota vzplanutia 27°C (PM)
Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,2 %



Horná = 15,0 %
Tlak pár 15 hPa pri 20°C
Hustota pár 4,0 (vzduch = 1)
Hustota 0,8812 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 5,3 g/L
Teplota samovznietenia 415°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Log Kow (Pow): 2,3 pri 25°C
Teplota rozkladu Nie je k dispozícii



2-metoxy-1-metyletyl acetát
Teplota  tuhnutia - 66°C



Zdroj: dodávateľ



Teplota varu 145,8°C
Teplota vzplanutia 45,5°C (PM)
Medze výbušnosti (obj. %) Dolná = 1,5 %



Horná = 7,0 %
Tlak pár 355 Pa pri 20°C
Hustota pár 4,6 (vzduch = 1)
Hustota 0,967 g/cm3 pri 20°C
Rozpustnosť vo vode 19,8 hmot. jednotky
Teplota samovznietenia 333°C
Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda 1,2
Teplota rozkladu Nie je k dispozícii



xylén
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C



Zdroj: dodávateľ



Teplota  varu 137 – 143°C
Teplota vzplanutia 18 – 32°C
Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.%
Tlak pár 650 – 944 Pa
Hustota 0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C
Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C
Teplota samovznietenia 420 – 595°C
Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C
Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2
Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa
Oxidačné vlastnosti Nemá 



Hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 48°C
Teplota  varu 145°C
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Teplota vzplanutia >60°C



Zdroj: dodávateľ



Medze výbušnosti (obj. %) 1,5 – 10,8 vol.%
Tlak pár 10 hPas pri 20°C
Hustota pár nestabilizovaný
Hustota 1,07 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť vo vode Nie je k dispozícii
Teplota samovznietenia 460°C
Viskozita Dynamická: 250 mPa/s (23°C)
Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda nestabilizovaný
Teplota rozkladu Nestanovená
Oxidačné vlastnosti Nemá 



9.2. Iné informácie -



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita: nie je uvedená        



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom.
10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá
           



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
Butyl acetát
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. = 10 760 mg/kg



Zdroj: dodávateľ



LD50 králik – dermálna tox. > 14 112 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 23,4 mg/l/4h



Dráždivosť Nie je dráždivý pre pokožku a oči.
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci.
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



2-metoxy-1-metyletyl acetát
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. > 5000 mg/kg



Zdroj: dodávateľ



LD50 králik – dermálna tox. > 5000 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  > 10,8 mg/l/6h



Dráždivosť Môže vyvolať slabé podráždenie očí. Môže 
spôsobiť mierne poškodenie rohovky.
Dlhší kontakt s pokožkou spravidla nespôsobuje 
jej podráždenie.
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Senzibilizácia Pri testovaní na morčatách sa nezistila alergická 
reakcia na pokožke.



Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



xylén
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg



Zdroj: dodávateľ



LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg
LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3



Dráždivosť Dráždi kožu
Senzibilizácia Nie je senzibilizujúci
Karcinogenita Nie je karcinogénny
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu



Hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér
Akútna toxicita LD50 potkan – orálna  tox.   > 5000 mg/kg



Zdroj: dodávateľ



LC50 potkan – inhalačná tox.  0,554 mg/l (4h)
Dráždivosť Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie 



a praskanie kože.
Výpary látky spôsobujú podráždenie očí u človeka.



Senzibilizácia Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s 
pokožkou



Karcinogenita údaj nie je k dispozícii
Mutagenita Nie je mutagénny
Reprodukčná 
toxicita



Nie je toxický pre reprodukciu. Pri vysokých 
koncentráciách sa môže vyskytnúť závrat, 
nevoľnosť, bolesti hlavy, prejavy narkotického 
pôsobenia.



11.2. Iné informácie
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém.



ODDIEL  12:  Ekologické informácie



Butyl acetát
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Toxicita LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 18 mg/l
EC50 (48h) (dafnia) = 44 mg/l
EC50 (72h) (desmodesmus subspicatus)  = 647,7 
mg/l
NOEC (72h) (desmodesmus subspicatus) = 200 
mg/l



Zdroj: dodávateľ
Perzistencia a 
degradovateľnosť



83 % (28d), aeróbne, ľahko biodegradovateľný, 
OECD 301 D



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je k dispozícii



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



2-metoxy-1-metyletyl acetát
Toxicita LC50 (96h) (pstruh dúhový) = 134 mg/l



EC50 (48h) (dafnia) = 408 mg/l
ErC50 (96h) (vodné rastliny)  > 1000 mg/l



Zdroj: dodávateľ



Perzistencia a 
degradovateľnosť



Je ľahko biodegradovateľný



Bioakumulačný 
potenciál



BCF < 100 alebo logPow < 3



Mobilita v pôde Koc medzi 0 a 50
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



xylén
Toxicita EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l



NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l
NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l



Zdroj: dodávateľ
Perzistencia a 
degradovateľnosť



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší



Bioakumulačný 
potenciál



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB
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Hexametylén-1,6-diizokyanát homopolymér
Toxicita Akútna:



LL50 (96h) (ryby) > 100 mg/l
EC50 (48h) (dafnia) > 100 mg/l
ErC50 (72 h) (riasy) > 100 mg/l
EC50 (3 h) (baktérie) > 100 mg/l



Zdroj: dodávateľ
Perzistencia a 
degradovateľnosť



1 %, 28 dní t.j. nie je ľahko odbúrateľný



Bioakumulačný 
potenciál



BCF nie je dostupné



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii 
Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu:
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. 
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  dokedy 
nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať 
kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť.
Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické 
                                                                    rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
                                                                    kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
                                                                 kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný 
                                                                 odpad 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN: 1263
14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBE  PRÍBUZNÝ  MATERIÁL



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4. Obalová skupina: III
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:     
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa
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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:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
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 chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané



ODDIEL  16:  Iné informácie
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Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP.



 Úplné znenie H výrokov z kap. 3



H 226        Horľavá  kvapalina a pary.
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H 312        Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H 315        Dráždi kožu.
H 317        Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí.
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.    
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



Vysvetlivky skratiek:
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3
Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2
Skin. Sens. 1 – Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
                



 Pokyny pre školenie



Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami prvej pomoci.



Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.



Posledná revízia:
- oddiel 2, oddiel 8, oddiel 15 a oddiel 16



Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.    
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK, a.s., príp. web stránku firmy.
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V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale.
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok.
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu.
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ.
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1.     Identifikátor produktu 
            Názov produktu:  Syntetika vrchná 
            Popis produktu:   disperzia anorganických a organických pigmentov v roztoku  
                                        alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla. 
                             



1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú: 
Identifikované použitia: vrchný lesklý  náter na kov a drevo v interiéroch aj   
                                       exteriéroch. 



            Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku  
 s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek. 



 



1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
          Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE 
          Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice 
          Telefón:            (0421) -  033/55 60 111       
          Fax:                   (0421) - 033/55 86 404 
          Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk 
 
 



1.4 Núdzové telefónne číslo  
 Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166 



           
 



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti    
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi     
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Horľavá kvapalina,  kategória nebezpečnosti 3 



 
2.2. Prvky označovania 
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Výstražný piktogram 



        
        GHS 02 



 
Výstražné slovo 



 POZOR 



 





mailto:hoblikova@chemolak.sk
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Výstražné upozornenia 
H 226 Horľavá kvapalina a pary. 
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 



 
Bezpečnostné upozornenia 
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly. 
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. 
 
Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná 
zmes etylbenzénu a xylénu, butan-1-ol 
 



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa 
 



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách 
 



Názov zložky reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Koncentrácia < 3 % 



CAS - 



EC 905-588-0 
905-562-9 



Registračné číslo 01-2119539452-40 
01-2119555267-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



Signálne slovo nebezpečenstvo 



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Acute Tox. 4, H 312 
Acute Tox. 4, H 332 
Skin Irrit. 2, H 315  
Eye Irrit. 2, H 319 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 335 
STOT RE 2, H 373 
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Názov zložky Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-
25%)* 



Koncentrácia 1 – 2 % 



CAS - 



EC 919-446-0 



Registračné číslo 01-2119458049-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



 
GHS 09 



Signálne slovo nebezpečenstvo 



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 336 
Aquatic Chronic 2, H 411 
EUH 066 



 



• Obsah benzénu  0,1 %. 



Názov zložky butan-1-ol 



Koncentrácia < 2 % 



CAS 71-36-3 



EC 200-751-6 



Registračné číslo 01-2119484630-38 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 05 



 
GHS 07 



Signálne slovo nebezpečenstvo 



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Acute tox. 4, H 302 
Skin Irrit. 2, H 315  
Eye Damage 1, H 318 
STOT SE 3, H 335 
STOT SE 3, H 336 
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Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16. 
 



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Pri vdýchnutí 
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst. 
Pri kontakte s pokožkou 
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím. 
Pri kontakte s očami  
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Pri požití 
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie. 
 



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS. 
 



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia 
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie. 
 
 



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia 
5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody 



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka 



5.3. Rady pre požiarnikov 
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody. 
 



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
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V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi. 
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra.  
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov.  
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice. 
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj. 
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare.  
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu. 



6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov. 



6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi.  
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu. 
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov.  
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny. 
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi. 
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie. 
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6.4. Odkaz na iné oddiely 
Pozrite oddiely 8 a 13. 
 



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.   
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym.  
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny. 
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi. 



7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení.  
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja. 
 



7.3. Špecifické konečné použitia 
viď kap. 1.2 
 



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre  
Expozičné limity 
 



Chemická látka NPEL 
priemerný 



NPEL krátkodobý BMH Zdroj 



benzíny 300 mg.m-3 600 mg.m-3 neudaná Nariadenie vlády SR 
č. 33/2018 



xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 1,5 mg.l-1 Nariadenie vlády SR 
č. 33/2018 



butan-1-ol 310 mg.m-3 neudaná neudaná Nariadenie vlády SR 
č. 33/2018 



 



8.2. Kontroly expozície 
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 
 
Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia: 
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Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší. 
          
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia 
 
Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania.  
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel. 
 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva 
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor. 
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám. 
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom. 
Vhodné typy respirátorov: 
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A 
 
Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice 
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374: 
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min. 
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
 
Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať. 
 
Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít 
Ochrana kože 
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.   
 
Špecifické hygienické opatrenia 
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu! 
 



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Vzhľad: viskózna kvapalná látka 
Zápach: ostrý ropný 
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje 
pH: údaj nie je k dispozícii 
Teplota varu: 156 – 157°C  (výrobok) 
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Teplota vzplanutia: 30±2°C (výrobok) 
Horná/dolná medza výbušnosti: (výrobok) 
Dolná medza výbušnosti pri 75°C:  0,87±0,10 % obj. 
Horná medza výbušnosti pri 125°C:  4,93±0,22 % obj.   
Teplota samovznietenia: 382±7°C  (výrobok) 



Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C) 
 



uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 



Teplota  tavenia/oblasť topenia Žiadne údaje  
 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu/destilačné rozpätie 135 – 220°C 



Teplota vzplanutia > 30°C ASTM D-56 



Medze výbušnosti (obj. %) UEL: 7,0;   LEL: 0,6 



Tlak pár  2,7 kPa pri 20°C 



Hustota  0,721 – 0,826 g/cm3 pri 15°C 



Rozpustnosť vo vode zanedbateľná 



Teplota samovznietenia  200°C 



Viskozita 1 – 2,5 cSt pri 20°C 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Nie je technicky realizovateľný 



Teplota rozkladu Žiadne údaje  



Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu 137 – 143°C 



Teplota vzplanutia 18 – 32°C 



Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.% 



Tlak pár 650 – 944 Pa 



Hustota  0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C 



Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C 



Teplota samovznietenia 420 – 595°C 



Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C 



Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2 



Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa 



Oxidačné vlastnosti Nemá  



 



butan-1-ol 



Teplota  tavenia/oblasť topenia < - 90°C (1013hPa)  
 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu 119°C  (1013 hPa) 



Teplota vzplanutia 35°C   (1013 hPa) 



Medze výbušnosti (obj. %) Žiadne údaje 



Tlak pár 10 hPa pri 20°C 



Hustota  0,810 pri 20°C 



Rozpustnosť vo vode 66 g/l pri 20°C 



Teplota samovznietenia 355°C pri 1007 hPa 
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Viskozita 2,947 mPas pri 20°C 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda 1,0 pri 25°C 



Teplota rozkladu Žiadne údaje 



Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje 



 
 



9.2. Iné informácie 
Hustota (g/cm3): 1,200 



VOC (kg/kg): 0,233 



TOC (kg/kg): 0,220 



Obsah neprchavých látok (hmot.%): 78,0 



Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 300,0 



Kategória – Vyhláška č. 127/2011 Z.z. OR A.d 



Max. VOC v stave pripravenom na 
použitie (g/l): 



< 300,0 



 



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita: nie je uvedená         



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný 



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa 



10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom. 



10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá 



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá 
            
 



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch   
uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 



Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. > 15000mg/kg  
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 králik – dermálna tox. > 3400 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  > 13100 mg/m3 



Dráždivosť Nepredpokladá sa  



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg  
 
 



 LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3 
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Dráždivosť Dráždi kožu  
Zdroj: dodávateľ Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



butan-1-ol 



Akútna toxicita  LD50 – orálna  tox. = 2290 mg/kg  
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 – dermálna tox. = 3434 mg/kg 



 LC50 – inhalačná tox.  = 17760 mg/m3 



Dráždivosť Spôsobuje podráždenie kože.  
Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Nevratné zakalenie rohovky a začervenanie 
spojiviek. 
Dráždi dýchacie cesty. 



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 
 



11.2. Iné informácie 
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém. 
 
 



ODDIEL  12:  Ekologické informácie 
uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 



Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 10 - 22 mg/l 
LC50 (96h) (ryby) = 10 - 30 mg/l 
ErL50 (72h) (riasy) = 4,6 – 10 mg/l 
NOELR (72h) (biomasa) = 0,22 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



Ľahko biologicky rozložiteľný 



Bioakumulačný 
potenciál 



Žiadne údaje 



Mobilita v pôde Neočakáva sa rozklad v sedimente alebo 
v odpadových vodách, vysoko prchavý, rýchlo sa 
rozkladá a uniká do vzduchu 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 
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reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l 
NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l 
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l 
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l 



NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l 
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9 



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



butan-1-ol 



Toxicita  LC50 (96h) (ryby) = 1376 mg/l 
EC50 (48h) (dafnia) = 1328 mg/l 
EC50 (72h) (riasy) = 225 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



Ľahko biodegradovateľný 



Bioakumulačný 
potenciál 



LogKow – 0,81 
BCF – 3,16 



Mobilita v pôde LogKoc – 0,388 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 
 



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1. Metódy spracovania odpadu: 
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu.  
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z prázdnych nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  
dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má 
vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi. 











 



 



K A R T A     B E Z P E Č N O S T N Ý CH     Ú D A J O V 
(Podľa nariadenia Komisie  (EÚ) č. 830/2015) 



 



Názov výrobku:  Syntetika vrchná 
                              Syntetická farba na kov a drevo 
 
Dátum vydania: 19.10.2012           Dátum revízie: 3.1.2022          Číslo revízie: 7                                                                      
Strana 12 z 14 
__________________________________________________________________ 



JK 246 221 13 



Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť. 
Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické  
                                                                    rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
                                                                    kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad 
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  
                                                                 kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný  
                                                                 odpad  
 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave 
14.1. Číslo OSN: 1263 



14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBA 



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu:  3 



14.4. Obalová skupina: III 



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie  



14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:      
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30 



14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL  
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa 
 



ODDIEL  15:  Regulačné informácie 
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
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 chemických látkach a chemických prípravkoch. 
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Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh. 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané 
 



ODDIEL  16:  Iné informácie 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP. 
 



• Úplné znenie H výrokov z kap. 3 
 
H 226        Horľavá kvapalina a pary. 
H 302        Škodlivý po požití.     
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H 312        Škodlivý pri kontakte  s pokožkou.    
H 315        Dráždi kožu. 
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí. 
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H 351        Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H 411        Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH 066   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
 
Vysvetlivky skratiek: 
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1 
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STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3 
Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (orálna, dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4 
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2 
Aquatic Chronic 2 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
Chronická 2 
 



• Pokyny pre školenie 
 
Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami  prvej pomoci. 
 
Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 
Posledná revízia: 



- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 9, oddiel 10, oddiel 11, oddiel 12 a oddiel 16 
 
Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.     
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK, a.s., príp. web stránku firmy. 
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale. 
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok. 
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu. 
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ. 













TECHNICKÝ LIST
Dátum revízie: 12.03.2013



Popis



Použitie



FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
TOC



Balenie



Podmienky skladovania



Stupeň horľavosti



Spôsob likvidácie odpadu



Bezpečnosť a hygiena pri práci



Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi



Upozornenie



Zmes aromatických uhľovodíkov, esterov a alkoholov.



Na riedenie nitrocelulózových náterových látok, pokiaľ nie je v návode použitia náterovej látky uvedené iné riedidlo.



0,773 kg/kg



podľa aktuálnej ponuky



Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami. 
Skladovať v pôvodných , dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. 
Skladovacie priestory musia zodpovedať platným predpisom pre skladovanie  horľavých kvapalín.



horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti



Je uvedený v KBÚ



Je uvedená v KBÚ



CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: + 421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk



Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných 
skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné  ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a 
podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky  faktory a podmienky, ktoré môžu 
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.



Riedidlo do nitrocelulózových náterových látok
CERED C 6000
JK  246 441 01
STN 67 5812



Pokyny k aplikácii 
Pridáva sa do vopred rozmiešanej náterovej látky postupne za miešania, kým sa dosiahne potrebný aplikačný výtokový čas



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávanom stave
vzhľad číra bezfarebná  kvapalina bez cudzích nečistôt
hustota 0,82 – 0,88 g/cm3



odparivosť 6 - 10
riediaca schopnosť 1:1 vyhovuje skúške
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ODDIEL  1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1.       Identifikátor produktu 
             Názov produktu: Syntetika základná 
             Popis produktu:   disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydových živíc v zmesi  
                                         rozpúšťadiel s prídavkom aditív. 
                             



1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú: 
Identifikované použitia:  univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily 
v interiéroch aj exteriéroch. 



            Neodporúčané použitia: nepoužívať na  nátery prichádzajúce do priameho styku  
 s potravinami, krmivami, pitnou vodou  a na natieranie detského nábytku a hračiek. 



 



1.3.  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
         Výrobca:  CHEMOLAK  a.s.  SMOLENICE 
         Adresa:            Továrenská  7,  919 04  Smolenice 
         Telefón:            (0421) -  033/55 60 111       
         Fax:                   (0421) - 033/55 86 404 
         Osoba zodpovedná za vypracovanie: hoblikova@chemolak.sk 
 
 



1.4 Núdzové telefónne číslo  
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t.č.: 02/54774166 



           
 



ODDIEL  2: Identifikácia nebezpečnosti  
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi     
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3  
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2     
 
2.2. Prvky označovania 
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 
Výstražný piktogram 



              
        GHS 02                    GHS 09 



 





mailto:hoblikova@chemolak.sk
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Výstražné slovo 



 POZOR 



 
Výstražné upozornenia 
H 226 Horľavá kvapalina a pary. 
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
 
Bezpečnostné upozornenia     
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P 243  Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
P 260  Nevdychujte pary/aerosóly. 
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P 501  Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi. 
 
Obsahuje: uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), reakčná 
zmes etylbenzénu a xylénu, trizink bis(ortofosfat) 
 



2.3. Iná nebezpečnosť  nie je známa 
 



ODDIEL  3:  Zloženie/informácie o zložkách 



Názov zložky uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 



Koncentrácia 7 – 12 % 



CAS 1174921-79-9, 64742-82-1 



EC 919-446-0 



Registračné číslo 01-2119458049-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



 
GHS 09 



Signálne slovo nebezpečenstvo 



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 336 
Aquatic Chronic 2, H 411 
EUH 066 
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• Obsah benzénu  0,1 %. 



Názov zložky reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 



Koncentrácia c< 10 % 



CAS - 



EC 905-588-0 
905-562-9 



Registračné číslo 01-2119539452-40 
01-2119555267-33 



Výstražný piktogram 



 
GHS 02 



 
GHS 07 



 
GHS 08 



Signálne slovo nebezpečenstvo 



H výroky Flam. Liq.3, H 226 
Acute Tox. 4, H 312 
Acute Tox. 4, H 332 
Skin Irrit. 2, H 315  
Eye Irrit. 2, H 319 
Asp. Tox. 1, H 304 
STOT SE 3, H 335 
STOT RE 2, H 373 



 



Názov zložky trizink bis(ortofosfat) 



Koncentrácia  5 % 



CAS 7779-90-0 



EC 231-944-3 



Registračné číslo 01-2119485044-40 



Výstražný piktogram 



 
GHS 09 



Signálne slovo Pozor 



H výroky Aquatic acute 1, H 400 
Aquatic chronic 1, H 410 











 



 
K A R T A     B E Z P E Č N O S T N Ý CH     Ú D A J O V 



(Podľa nariadenia Komisie  (EÚ) č. 830/2015) 
 



Názov výrobku:  Syntetika základná 
                              Základná antikorózna farba  S 2000 U 
 
Dátum vydania: 22.10.2012       Dátum revízie:3.1.2022               Číslo revízie:8                                                                      
Strana 4 z 14 
___________________________________________________________________ 



JK 246 221 00 



 
Úplné znenie H výrokov sa nachádza v kap. 16. 
 



ODDIEL  4: Opatrenia prvej pomoci 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Pri vdýchnutí 
Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, zabezpečiť kľud, nejesť, pokiaľ 
nepominú príznaky. V prípade podráždenia, závrati, nevoľnosti alebo straty vedomia 
urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický 
dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst. 
Pri kontakte s pokožkou 
Pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Prezlečte 
znečistené oblečenie a vyperte ho pred ďalším použitím. 
Pri kontakte s očami  
Pri  zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou, pokiaľ podráždenie pretrváva vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Pri požití 
Pri požití nevyvolávať zvracanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo jej 
označenie. 
 



4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nevoľnosť a ďalšie účinky na CNS. 



4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia 
Produkt môže byť pri prehltnutí vdýchnutý do pľúc a môže spôsobiť chemický zápal pľúc. 
Poskytnite vhodné ošetrenie. 
 



ODDIEL  5:  Protipožiarne opatrenia 
5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
Vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody 
 



5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty horenia: dym, výpary, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka 
 



5.3. Rady pre požiarnikov 
Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zdrojom zapálenia alebo vniknutiu do 
vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Požiarnici by mali používať štandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu 
pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody. 
 



ODDIEL  6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
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V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi. 
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Ak to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu 
alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí 
a z oblastí v smere prúdenia vetra.  
Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné prostriedky sú 
v kap. 8.  Môžu byť potrebné aj špeciálne ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych 
okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov.  
V prípade predpokladu kontaktu s horúcim výrobkom sa odporúča použiť teplovzdorné 
a tepelne izolované rukavice. 
V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť polomaskový 
alebo celotvárový respirátor s filtrom na organické pary a podľa potreby aj izolačný dýchací 
prístroj. Ak expozíciu nie je možné úplne charakterizovať alebo ak predpoklad, že v priestore 
bude nedostatok kyslíka odporúča sa použiť izolačný dýchací prístroj. 
V prípade kontaktu s očami sa odporúčajú použiť chemické ochranné okuliare.  
Pri malých únikoch na ochranu tela postačia antistatické pracovné odevy, pri veľkých 
únikoch sa odporúča použiť celotelovú kombinézu. 



6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou 
kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, 
kanalizácie, pivníc a uzavretých priestorov. 



6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Na pevnine: Odstráňte akékoľvek zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie (zákaz fajčenia, 
zdroje iskrenia, otvorený oheň v bezprostrednej blízkosti). Zastavte únik ak je to možné bez 
rizika. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s produktom musia byť uzemnené. 
Nedotýkajte sa ani neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zabráňte preniknutiu do vodných 
tokov, kanalizácie pivníc a uzavretých priestorov. Na obmedzenie tvorby výparov je možné 
použiť penu, ktorá odlučuje paru. Na zber materiálu použite čisté a neiskriace náradie. 
Rozliaty materiál absorbujte alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým 
materiálom a zozberajte ho do odpadových nádob, ktoré budú zneškodnené v súlade 
s platnými predpismi.  
Pri veľkom úniku vodná sprcha môže znížiť tvorbu výparov ale v uzavretom priestore nemusí 
zabrániť vznieteniu. Odstráňte materiál odčerpaním alebo použitím vhodného absorbčného 
materiálu. 
Vo vode: Zastavte únik, pokiaľ je to možné urobiť bez rizika. Odstráňte zdroje zapálenia. Ak 
to vyžadujú okolnosti, vzhľadom na toxicitu alebo horľavosť materiálu, upozornite alebo 
evakuujte obyvateľstvo z okolitých oblastí a z oblastí v smere prúdenia tokov.  
Upozornite odberateľov pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, oznámte udalosť požiarnikom 
alebo polícii. Fázu materiálu na hladine zachyťte vhodne umiestnenými zdržami. Povlak na 
hladine posypte vhodným absorbčným materiálom (napr. vapex alebo perlit) a mechanicky 
zozbierajte z hladiny. 
Odporúčania uvedené v prípade úniku materiálu na pevnine a vo vode sú založené na 
najpravdepodobnejšom scenári úniku tohto materiálu. Napriek tomu geografické podmienky 
vietor, teplota, vlny (v prípade úniku vo vode), smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvniť 
príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi. 
Poznámka: miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podmienky likvidácie. 
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6.4. Odkaz na iné oddiely 
Pozrite oddiely 8 a 13. 
 



ODDIEL  7:  Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zaistite dobré vetranie/odsávanie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.   
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Zo zahrievaného alebo premiešavaného materiálu sa 
môžu uvoľňovať potenciálne toxické/dráždivé výpary/dym.  
Zabráňte rozliatiu materiálu, aby nevzniklo nebezpečie pošmyknutia. Materiál môže 
akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). 
Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však 
nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny. 
Postupujte v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 



7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Nádoby tesne uzatvorte, uskladnite na mieste neprístupnom deťom a nepovolaným osobám. 
Neskladujte spoločne s potravinami, požívatinami a krmivami. Skladujte v pôvodných, dobre 
uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchých a vetraných skladoch bez priameho 
účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá platným predpisom pre skladovanie horľavých 
kvapalín. Materiál neskladujte v blízkosti vykurovacích zariadení.  
Otvárajte pomaly, aby bolo možné regulovať vyrovnávanie tlaku. Uskladnené kontajnery 
musia byť ukotvené a uzemnené. Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace 
zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja. 
 



7.3. Špecifické konečné použitia 
viď kap. 1.2 
 



ODDIEL  8:  Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre  
Expozičné limity 
 



Chemická látka NPEL 
priemerný 



NPEL krátkodobý BMH Zdroj 



benzíny 300 mg.m-3 600 mg.m-3 neudaná Nariadenie vlády SR 
č. 33/2018 



xylén 221 mg.m-3 442 mg.m-3 1,5 mg.l-1 Nariadenie vlády SR 
č. 33/2018 



 



8.2. Kontroly expozície 
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 
 
Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. 
Možné regulačné opatrenia: 











 



 
K A R T A     B E Z P E Č N O S T N Ý CH     Ú D A J O V 



(Podľa nariadenia Komisie  (EÚ) č. 830/2015) 
 



Názov výrobku:  Syntetika základná 
                              Základná antikorózna farba  S 2000 U 
 
Dátum vydania: 22.10.2012       Dátum revízie:3.1.2022               Číslo revízie:8                                                                      
Strana 7 z 14 
___________________________________________________________________ 



JK 246 221 00 



Malo by byť zabezpečené primerané vetranie, aby neboli prekročené najvyššie prípustné 
expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší. 
          
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia 
 
Výber ochranných pomôcok závisí od podmienok vystavenia, spôsobu použitia, manipulácie, 
koncentrácie a použitého vetrania.  
Uvedené odporúčania slúžia na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto 
produktom a sú založené na predpoklade bežného použitia produktu na stanovený účel. 
 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva 
Ak mechanická regulácia nezaistí koncentráciu znečisťujúcich látok  v ovzduší na 
požadovanej úrovni pre ochranu zdravia pracovníkov je vhodné použiť schválený respirátor. 
Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám. 
Pri precitlivenosti dýchacích ciest (astma, chronická bronchitída) sa nedoporučuje styk 
s produktom. 
Vhodné typy respirátorov: 
Respirátor s filtrom pokrývajúcim polovicu tváre, typ filtrovania A 
 
Ochrana rúk – protichemické ochranné rukavice 
Vhodné materiály pre ochranné rukavice; EN 374: 
Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Nitrilkaučuk – NBR: hrúbka ≥ 0,35 mm; čas prieniku ≥480 min. 
Butylkaučuk – IIR: hrúbka ≥ 0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
Fluókaučuk –FKM: hrúbka ≥ 0,4 mm; čas prieniku ≥ 480 min. 
 
Doporučenie: Kontaminované rukavice zlikvidovať. 
 
Ochrana očí/tváre – ochranné okuliare alebo bezpečnostný štít 
Ochrana kože 
Ochranný pracovný oblek, resp. špeciálny ochranný overal, antistatická obuv, platená resp. 
pogumovaná zástera, oblečenie musí byť vyhotovené z  materiálu nevyvolávajúceho statický 
elektrický náboj.   
 
Špecifické hygienické opatrenia 
Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Umyte sa po každej manipulácii s produktom, pred 
jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite ochranný pracovný odev a ochranné 
pomôcky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť zlikvidujte. Udržujte čistotu! 
 



ODDIEL  9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Vzhľad: viskózna kvapalná látka 
Zápach: ostrý ropný 
Prahová hodnota zápachu: nie sú k dispozícii žiadne údaje 
pH: údaj nie je k dispozícii 
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Teplota varu: 139°C  (výrobok) 
Teplota vzplanutia: 35±1°C (výrobok) 
Horná/dolná medza výbušnosti: (výrobok) 
Dolná medza výbušnosti pri 75°C:  nie je k dispozícii 
Horná medza výbušnosti pri 125°C:  nie je k dispozícii   
Teplota samovznietenia: nieje k dispozícii  (výrobok) 



Kinematická viskozita:   20,5 mm2/s  (40°C) 
 



uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 
Teplota  tavenia/oblasť topenia Žiadne údaje  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu/destilačné rozpätie 135 – 220°C 



Teplota vzplanutia > 30°C ASTM D-56 



Medze výbušnosti (obj. %) UEL: 7,0;   LEL: 0,6 



Tlak pár  2,7 kPa pri 20°C 



Hustota  0,721 – 0,826 g/cm3 pri 15°C 



Rozpustnosť vo vode zanedbateľná 



Teplota samovznietenia  200°C 



Viskozita 1 – 2,5 cSt pri 20°C 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda Nie je technicky realizovateľný 



Teplota rozkladu Žiadne údaje  



Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Teplota  tavenia/oblasť topenia - 94,96 – 13,2°C  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu 137 – 143°C 



Teplota vzplanutia 18 – 32°C 



Medze výbušnosti (obj. %) 1 – 8 vol.% 



Tlak pár 650 – 944 Pa 



Hustota  0,862 – 0,880 g/cm3 pri 25°C 



Rozpustnosť vo vode 146 – 190,7 mg/l pri 25°C 



Teplota samovznietenia 420 – 595°C 



Viskozita 0,581 – 0,760 mPas pri 25°C 



Rozdeľovací koef.: n-butanol/voda 3,12 do 3,2 



Teplota rozkladu Nestanovená; nerozkladá sa 



Oxidačné vlastnosti Nemá  



 



trizink bis(ortofosfat) 
Teplota  tavenia/oblasť topenia nie je k dispozícii  



 
 
 
 



Zdroj: dodávateľ 



Teplota  varu nie je k dispozícii 



Teplota vzplanutia nie je k dispozícii 



Medze výbušnosti (obj. %) Žiadne údaje 



Tlak pár nie je k dispozícii 



Hustota  nie je k dispozícii 



Rozpustnosť vo vode 0,03 g/l  
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Teplota samovznietenia nie je k dispozícii 



Viskozita nie je k dispozícii 



Rozdeľovací koef.: n-oktanol/voda nie je k dispozícii 



Teplota rozkladu Žiadne údaje 



Oxidačné vlastnosti Žiadne údaje 



 



9.2. Iné informácie 
Hustota (g/cm3): 1,710 



VOC (kg/kg): 0,220 



TOC (kg/kg): 0,111 



Obsah neprchavých látok (hmot.%): 78,0 



Limit VOC od 1.1.2010 (g/l) 500,0 



Kategória – Vyhláška č. 127/2011 Z.z. OR A.i 



Max. VOC v stave pripravenom na 
použitie (g/l): 



< 500,0 



 



ODDIEL  10:  Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita: nie je uvedená         



10.2. Chemická stabilita: v bežných podmienkach je produkt stabilný 



10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  nepredpokladá sa 



10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Vyvarujte sa sálavému teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zápalným zdrojom. 



10.5. Nekompatibilné materiály: silné oxidačné činidlá 



10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: pri teplote okolia sa materiál nerozkladá 
            
 



ODDIEL  11:  Toxikologické informácie 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch   



uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 
Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. > 15000mg/kg  



 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



 LD50 králik – dermálna tox. > 3400 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  > 13100 mg/m3 



Dráždivosť Nepredpokladá sa  



Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
Akútna toxicita  LD50 potkan – orálna  tox. (ppm) = 3523 mg/kg  



 
 



 LD50 králik – dermálna tox. = 12126 mg/kg 



 LC50 potkan – inhalačná tox.  = 27124 mg/m3 
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Dráždivosť Dráždi kožu  
Zdroj: dodávateľ Senzibilizácia  Nie je senzibilizujúci 



Karcinogenita  Nie je karcinogénny 



Mutagenita  Nie je mutagénny 



Reprodukčná 
toxicita 



Nie je toxický pre reprodukciu 



 



trizink bis(ortofosfat) 
Akútna toxicita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu  



 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Dráždivosť Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Senzibilizácia  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Karcinogenita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Mutagenita  Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



Reprodukčná 
toxicita 



Nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 



 



11.2. Iné informácie 
Koncentrácia výparov prevyšujúca doporučenú hranicu expozície dráždi oči a dýchacie 
cesty, môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, výpary sú anestetické a môžu vyvolať ďalšie 
nežiadúce účinky na centrálny nervový systém. 
 



ODDIEL  12:  Ekologické informácie 
uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%) 
Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 10 - 22 mg/l 



LC50 (96h) (ryby) = 10 - 30 mg/l 
ErL50 (72h) (riasy) = 4,6 – 10 mg/l 
NOELR (72h) (biomasa) = 0,22 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



Ľahko biologicky rozložiteľný 



Bioakumulačný 
potenciál 



Žiadne údaje 



Mobilita v pôde Neočakáva sa rozklad v sedimente alebo 
v odpadových vodách, vysoko prchavý, rýchlo sa 
rozkladá a uniká do vzduchu 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



reakčná zmes etylbenzénu a xylénu 
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Toxicita  EC50 (48h) (dafnia) = 1 mg/l 
NOEC (7d) (dafnia) = 0,96 mg/l 
EC50 (72h) (vodné organizmy) = 2,2 mg/l 
LC50 (96h) (ryby) = 2,6 mg/l 



NOEC (56d) (ryby)  1,3 mg/l 
NOEC (3h) (aktivovaný kal) = 157 mg/l 



 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



BSK = 57 – 80 g O2/g, látka vo vode a av pôde je 
ľahko biodegradovateľná v širokej škále 
aeróbnych a anaeróbnych podmienok, ale o-xylén 
je perzistentnejší 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je bioakumulatívny, BCF = 25,9 



Mobilita v pôde 48 – 129 vysoká mobilita v pôde 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 



trizink bis(ortofosfat) 
Toxicita  LC50 (96h) (ryby) = 142,6 mg/l 



EC50 (96h) (dafnia) = 0,04 – 0,86 mg/l 
EC50 (72h) (riasy) = 0,136 – 0,150 mg/l 



 
 
 
 
 
Zdroj: dodávateľ 



Perzistencia a 
degradovateľnosť 



Nie je biologicky rozložiteľný 



Bioakumulačný 
potenciál 



Nie je k dispozícii 



Mobilita v pôde Nie je k dispozícii 



Výsledky 
posúdenia PBT a 
vPvB 



Látka sa nepovažuje za PBT alebo vPvB 



 
 



ODDIEL  13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1. Metódy spracovania odpadu: 
Pri likvidácii produktu a jeho odpadov postupujte v zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním 
vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu.  
Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky 
pôvodného obsahu. Z prázdnych nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť  
dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má 
vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi. 
Prázdne nádoby je zakázané vystavovať teplu, plameňu, zdrojom iskrenia, statickej elektrine 
alebo iným zdrojom zapálenia. Pri nedodržaní týchto podmienok môžu vyprázdnené nádoby 
explodovať a spôsobiť poranenie alebo smrť. 
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Katalógové číslo odpadu: 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické  
                                                                    rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
                                                                    kategória odpadu „N“ nebezpečný odpad 
Katalógové číslo obalu: 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  
                                                                 kontaminované nebezpečnými látkami/nebezpečný  
                                                                 odpad  
 



ODDIEL  14:  Informácie o doprave 
14.1. Číslo OSN: 1263 



14.2. Správne expedičné označenie OSN: FARBA 



14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu:  3 



14.4. Obalová skupina: III 



14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno  



14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:      
Identifikačné číslo nebezpečnosti: 30 



14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL  
73/78 a Kódexu IBC: neuplatňuje sa 
 



ODDIEL  15:  Regulačné informácie 
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 830/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
EP a Rady č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 109/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 276/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 207/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 336/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 494/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
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 chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok 
a zmesí na trh. 
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Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie vlády SR č. 33/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri  
práci v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 
označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín 
pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 
76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 
Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti – nebolo vykonané 
 



ODDIEL  16:  Iné informácie 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná podľa výpočtových metód v prílohe I nariadenia CLP. 
 



• Úplné znenie H výrokov z kap. 3 
 
H 226        Horľavá kvapalina a pary. 
H 304        Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H 312        Škodlivý pri kontakte  s pokožkou.    
H 315        Dráždi kožu. 
H 319        Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H 332        Škodlivý pri vdýchnutí. 
H 335        Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H 336        Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H 373        Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H 400        Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H 410        Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 
H 411        Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH 066   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
 
Vysvetlivky skratiek: 
Flam. Liq.3 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 
Asp. Tox. 1 – Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1 
STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 
nebezpečnosti 3 
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Acute Tox. 4 – Akútna toxicita (dermálna, inhalačná), kategória nebezpečnosti 4 
Skin Irrit. 2 – Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 
Eye Irrit. 2 – Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 
STOT RE 2 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 
nebezpečnosti 2 
Aquatic Acute 1 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
akútna 1 
Aquatic Chronic 1 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
Chronická 1 
Aquatic Chronic 2 – Nebezpečné pre vodné prostredie – Kategória dlhodobej nebezpečnosti: 
Chronická 2 
 



• Pokyny pre školenie 
 
Osoby, ktoré s produktom manipulujú musia byť preukázateľne oboznámené s jeho 
nebezpečnými vlastnosťami, zásadami ochrany zdravia a životného prostredia. Musia byť 
oboznámení  s jeho nepriaznivými účinkami na človeka a prírodu, taktiež musia byť 
oboznámení so zásadami  prvej pomoci. 
 
Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 
Posledná revízia: 



- oddiel 2, oddiel 3, oddiel 9, oddiel 10, oddiel 11, oddiel 12 a oddiel 16 
Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú uvedeného výrobku a 
zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam a nemusia byť vyčerpávajúce. 
Nenahrádzajú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku a nemusia platiť už pri ďalšom jeho 
zmiešavaní s inými látkami.     
Aby ste sa uistili, že táto KBÚ je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii 
kontaktujte spoločnosť CHEMOLAK, a.s., príp. web stránku firmy. 
V dôsledku meniacej sa legislatívy a zmien v klasifikácii chemických látok obsiahnutých 
v produkte môže pri ďalšom revidovanom vydaní KBÚ prísť k zmene klasifikácie 
a označovania produktu. Preto je nutné, aby ste skontrolovali či daná KBÚ sa vzťahuje 
k danému produktu podľa dátumu výroby uvedenom na obale. 
Zodpovednosťou užívateľa je presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre daný účel. Ak 
užívateľ mení balenie produktu je jeho zodpovednosťou presvedčiť sa či bol výrobok 
v novom obale označený v súlade s klasifikáciou a označením v KBÚ platnou pre daný 
výrobok. 
Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené 
príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu. 
Za dodržovanie národnej legislatívy zodpovedá odberateľ. 
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