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KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
  

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

 1.1. Identifikátor produktu 
 

  Produkt meno 
   MyProduct - SDS example, not valid for use 
  Produkt č. 
   - 
  Registračné číslo REACH 
   Nerelevantné  
 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú  
 

  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi 
   Priemyselné účely 

Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC9a)  
Použitie valčekov a štetcov. (PROC 10)  
Stavebné a konštrukčné práce (SU 19)  
Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo na 
výrobok, vnútorné) (ERC8a)  

  Neodporúčané spôsoby použitia 
   - 
   Plné znenia všetkých uvedených a identifikovaných kategórií použitia sú uvedené v oddiel 16. 

 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
 

  Spoločnosť a adresa 
   CHYMEIA ApS  

Universitetsparken  2  
DK-4000 Roskilde  
tlf: +45 7240 1622  

  Kontaktná osoba 
   Sales: Lars Bugge 
  E-mail 
   info@chymeia.com 
  Dátum bezpečnostného listu 
   11-09-2018 
  Verzia bezpečnostného listu 
   1.0 
 1.4. Núdzové telefónne číslo 
   Použite vaše štátne (0)2 54 774 166 alebo miestne tiesňové číslo. 

Pozri oddiel 4 "Opatrenia prvej pomoci" 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

 

 
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
 

   
Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Acute Tox. 4; H332 

   

Pozri plné znenia H a R-viet v oddiel 2.2. 
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 2.2. Prvky označovania 
 

  
Výstražný/-é piktogram/-y 
 

   

 
  Signálne slovo  
   Pozor  
  Výstražné upozornenie/-a 

   

Horľavá kvapalina a pary. (H226)  
Dráždi kožu. (H315)  
Škodlivý pri vdýchnutí. (H332)  
 

  Bezpečnostné upozornenie/-a 
  

 
 

Všeobecné - 

  

Prevencia Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. (P210).  
Zabráňte vdychovaniu hmla/pary/dym/sprej. (P261).  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev. (P280).  

  
Reakcia V prípade požiaru: Na hasenie použite pena odolná voči alkoholu/kyselina 

uhlličitá/prášok/vodná hmla/oxid uhličitý/suchý piesok. (P370+P378).  
  Skladovanie Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. (P403+P235).  
  Likvidácia Zneškodnite obsah/nádobu schválené zariadenie na likvidáciu odpadu. (P501).  
  

 

  Identifikácia látok primárne zodpovedných za hlavné zdravotné riziká 
   xylén, etylbenzén 
 2.3. Iná nebezpečnosť 

   
Tento produkt obsahuje organické rozpúšťadlo. Opakovaný kontakt s organickými rozpúšťadlami môže 
viesť k poškodeniu nervového systému a vnútorných orgánov, akými sú napr. pečeň a obličky.  

  Ďalšie označovanie (etiketácia) 

   
UFI: YJAX-3JN5-F41Y-0WS4.  
Obsahuje butyl-metakrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu. (EUH208). 
Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. (EUH205)  

  Ďalšie upozornenia 
   Nerelevantné  
  VOC (Prchavé organické zlúčeniny) 
   VOC-Max: 560 g/l, MAXIMÁLNY OBSAH VOC (Fáza II,A/i (OB)): 500 g/l.  
 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

 3.1/3.2 Látky/Zmesi 

  

 
NÁZOV:    xylén 
IDENTIFIKÁCIA NO-syntázy:  Číslo CAS:1330-20-7 Číslo EC:215-535-7  
OBSAH:    40-60% 
KLASIFIKÁCIA PODĽA CLP:  Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4  
    H226, H312, H315, H332 
POZNÁMKA:   S  
 
NÁZOV:    etylbenzén 
IDENTIFIKÁCIA NO-syntázy:  Číslo CAS:100-41-4 Číslo EC:202-849-4  
OBSAH:    5 - <10% 
KLASIFIKÁCIA PODĽA CLP:  Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3  
    H225, H304, H332, H373, H412 
POZNÁMKA:   S  
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NÁZOV:    butyl-metakrylát 
IDENTIFIKÁCIA NO-syntázy:  Číslo CAS:97-88-1 Číslo EC:202-615-1 Číslo REACH:01-2119486394-28  
OBSAH:    0.25 - <1% 
KLASIFIKÁCIA PODĽA CLP:  Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3  
    H226, H315, H317, H319, H335 
POZNÁMKA:   H S  
 

  
(*) Pozri plné znenie H a R-viet v oddiel 16. Limity v pracovnom prostredí sú uvedené v oddiel 8, ak sú k dispozícii. 
 S = organické rozpúšťadlo H = epoxidová živica  

 Ďalšie informácie 

   

 
ATEmix(inhale, vapour) = 16 - <= 20 
ATEmix(dermal) > 2000 
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 4 - 6 
N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10^CAT4) = 0,16 - 0,24 
 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

 4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
 

  Všeobecné informácie 

   

V prípade nehody: Vyhľadajte lekára alebo pohotovostnú službu - vezmite si so sebou etiketu alebo tento 
bezpečnostný list. 
Kontaktujte lekára, ak máte pochybnosti o stave postihnutej osoby alebo ak príznaky pretrvávajú. Nikdy 
nedávajte osobe v bezvedomí vodu ani iné tekutiny. 

  Vdýchnutie 

   

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Uistite sa, že je vždy pod dohľadom inej osoby. Zabráňte 
šoku tým, že udržiavate postihnutého v teple a pokoji. Ak postihnutý prestane dýchať, vykonajte dýchanie z 
úst do úst. Ak je v bezvedomí, pretočte ho na bok tak, aby mal hornú nohu ohnutú v kolennej a bedrovej 
časti. Zavolajte záchranku. 

  Styk s pokožkou 

   
Ihneď sa zbavte kontaminovaného odevu a obuvi. Miesta pokožky, ktoré sa dostali do styku s materiálom, 
umyte dôkladne vodou a mydlom. Môžete použiť pleťový čistiaci prípravok. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá 
ani riedidlá. 

  Zasiahnutie očí 

   
Vyberte kontaktné šošovky. Oči vyplachujte vodou (20 - 30 °C) minimálne po dobu 15 minút. Zavolajte 
lekára. 

  Požitie 

    

Zabezpečte postihnutému veľa tekutín a zostaňte pri ňom. Ak sa postihnutý necíti dobre, vyhľadajte ihneď 
lekára. Vezmite so sebou aj tento bezpečnostný list alebo etiketu produktu. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ 
vám to neodporučí lekár. Držte hlavu smerom k zemi tak, aby žiadne zvratky nezostali vo vašich ústach 
alebo hrdle. 

  Popáleniny 
   Oplachujte vodou, až kým bolesť neprestane a pokračujte po dobu 30 minút. 
 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

   

Neurotoxický účinok: Tento produkt obsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré môžu postihnúť nervovú 
sústavu. Príznakmi neurotoxicity môžu byť: strata chuti do jedla, bolesť hlavy, závraty, pískanie v ušiach, 
pocit pálenia v koži, citlivosť na chlad, kŕče, problémy s koncentráciou, únava, atď.. Opakované vystavenie 
rozpúšťadlám môže poškodiť prirodzenú tukovú vrstvu pokožky. Pokožka bude následne náchylnejšia na 
absorbovanie nebezpečných látok, napr. alergénov. 
Tento produkt obsahuje látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u ľudí so sklonom k alergii. 
Dráždivé účinky: Tento produkt obsahuje látky, ktoré spôsobujú podráždenie kože a očí, a to aj pri ich 
vdýchnutí. Kontakt s lokálne dráždivými látkami môže spôsobiť, že postihnuté miesto bude náchylnejšie na 
absorpciu škodlivých látok, akými sú napr. alergény. 

 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
   Žiadne špecifické 
  Informácie pre zdravotníkov 

   
Vezmite so sebou tento karty bezpečnostných údajov. 
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ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

 5.1. Hasiace prostriedky 
   Odporúčané použitie: alkoholu odolná pena, kyselina uhličitá, prášok, systémy vodnej hmly. Vodné lúče sa 

nesmú použiť, keďže môžu spôsobiť rozšírenie požiaru. 
 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
   Ak je produkt vystavený vysokým teplotám, ako napr. v prípade požiaru, vznikajú nebezpečné katabolické 

látky. Ide o: Oxidy uhlíka.  V dôsledku požiaru vznikne hustý čierny dym. Kontakt s katabolickými produktmi 
môže viesť k poškodeniu vášho zdravia. Hasiči musia používať správne ochranné prostriedky. Uzavreté 
nádoby, ktoré sú vystavené požiaru, sa musia ochladiť vodou. Nedovoľte, aby hasiaca voda prenikla do 
kanalizácie a iných vodných tokov. 

 5.3. Rady pre požiarnikov 
   Používajte dýchací prístroj a ochranný odev, aby ste zabránili kontaktu. 
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

  6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

   
Vyvarujte sa vdychovaniu výparov z odpadového materiálu. Sklady, ktoré nezačali horieť, sa musia 
ochladiť vodnou hmlou. Ak je to možné, odstráňte horľavé materiály. Uistite sa, že je zabezpečené 
dostatočné vetranie.  

  6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
   Žiadne špecifické požiadavky.  
  6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

   

Použite piesok, piliny, zeminu, vermikulit, rozsievkovú zeminu, aby ste zabránili šíreniu a zhromaždili 
nehorľavé absorpčné materiály. Umiestnite ich do odpadovej nádoby na likvidáciu v súlade s miestnymi 
predpismi. Podľa možností čistenie vykonajte za použitia bežných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte 
rozpúšťadlá.  

  6.4. Odkaz na iné oddiely 

   
Pozri oddiel "Opatrenia pri zneškodňovaní" o nakladaní s odpadmi. Pozri oddiel "Kontroly expozície/osobná 
ochrana" o ochranných opatreniach.  

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

   

Vyhnite sa kontaktu so statickou elektrinou. Zaistite ochranu elektrických zariadení v súlade s platnými 
normami. Ak chcete pri prenose presmerovať statickú elektrinu, nádoby musia byť uzemnené a spojené 
drôtom s úložnými nádobami. Nepoužívajte zapaľovacie nástroje.  
Fajčenie, konzumácia potravín alebo tekutín a skladovanie tabaku, potravín alebo tekutín sú v pracovnej 
miestnosti zakázané. Pozri oddiel "Kontroly expozície/osobná ochrana" o informáciách o osobnej ochrane.  

  7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

   
Vždy skladujte v nádobách z rovnakého materiálu ako originál. Obaly, ktoré boli otvorené, starostlivo 
utesnite a uchovajte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Skladujte na chladnom a vetranom mieste, v 
dostatočnej vzdialenosti od možných zdrojov horenia.  

  Skladovacia teplota 

   Suché, chladné a dostatočne vetrané 

  7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

   Tento produkt sa môže používať len v prípadoch popísaných v oddiel 1.2. 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

 8.1. Kontrolné parametre 
 

  Expozičné limity v pracovnom prostredí 

   

etylbenzén 
Priemerný: 100 ppm 
Priemerný: 442 mg/m³ 
Krátkodobý kategória:-  
Krátkodobý: 884 mg/m³ 
Krátkodobý: - ppm 
Poznámka: K 
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xylén 
Priemerný: 50 ppm 
Priemerný: 221 mg/m³ 
Krátkodobý kategória:-  
Krátkodobý: 442 mg/m³ 
Krátkodobý: - ppm 
Poznámka: K 

  Hodnoty DNEL a PNEC 

   

DNEL (xylén): 1,49 mg/kg/day 
Pôsobenie: Dermálne 
Trvanie expozície: Dlhodobo – systémové účinky - zamestnanci 
 
DNEL (butyl-metakrylát): 0,5 mg/m³ 
Pôsobenie: Dermálne 
Trvanie expozície: Krátkodobo – systémové účinky 
 
PNEC (xylén): 0,327 mg/L 
Pôsobenie: Voda 
Trvanie expozície: Jednorazové 
 
PNEC (xylén): 2,31 mg/kg 
Pôsobenie: Pôda 
Trvanie expozície: Jednorazové 
 
PNEC (butyl-metakrylát): 0,078 mg/l 
Pôsobenie: Morská voda 
 
PNEC (butyl-metakrylát): 0,55 mg/l 
Pôsobenie: Sladká voda 

 8.2. Kontroly expozície 
   Zhoda s uvedenými hodnotami expozičných limitov by sa mala pravidelne kontrolovať. 
  Všeobecné odporúčania 
   Dodržiavajte všeobecné požiadavky na pracovnú hygienu.  
  Scenáre vystavenia 
   Ak existuje príloha k tomuto bezpečnostnému listu, musia byť splnené uvedené scenáre vystavenia. 
  Expozičné limity 

   
Pre obchodníkov platia právne predpisy týkajúce sa pracovného prostredia o maximálnych koncentráciách 
pri vystavení. Pozrite si  nižšie uvedené prahové hodnoty pracovnej hygieny. 

  Vhodné technické opatrenia 

   

Vzduchom prenášané koncentrácie plynu a prachu sa musia udržiavať na čo najnižších hodnotách, pričom 
musia byť nižšie ako aktuálne prahové hodnoty (viď nižšie). V prípade nepostačujúceho bežného prietoku 
vzduchu v pracovnej miestnosti použitie napr. odsávací systém. Uistite sa, že roztok na výplach očí a 
núdzové sprchy sú jasne označené. 

  Hygienické opatrenia 

   
Kedykoľvek si urobíte počas používania produktu prestávku, resp. ak ste ho prestali používať, musíte si 
umyť všetky vystavené časti tela. Vždy si umyte ruky, predlaktia a tvár. 

  Opatrenia na zamedzenie vystavenia životného prostredia 
   Žiadne špecifické požiadavky. 

 
Individuálne ochranné opatrenia, akými sú napr. osobné ochranné prostriedky 
 

   

 
  Všeobecne 
   Používajte len ochranné vybavenie označené značkou CE.   
  Dýchacie zariadenia 

   

Pri aplikácii s kefkou alebo valčekom 
Odporúčané: Kombinovaný filter A2P3. Trieda 2/3. hnedá/biela 
 
Mletie 
Odporúčané: SL. P3 . biela 
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  Ochrana kože 
   Používajte vhodný ochranný odev, ktorý predstavuje typ schválený podľa EN, typ 6 kategórie III. 
  Ochrana rúk 

   

Pre krátkodobé použitie 
nitrilový kaučuk 
Hrúbka: 0,3 mm. 
Penetračný čas: > 480 minút (Trieda 6) 
 
Pri dlhodobom používaní 
typ 4H/Barrier 
Hrúbka: 0,5 mm. 
Penetračný čas: > 120 minút (Trieda 4) 

  Ochrana očí 
   Použite ochrannú masku. Prípadne použite ochranné okuliare s bočnou maskou.  
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
 Forma kvapalina   
 Farba modrá   
 Zápach rozpúšťadlový   
 Prahová hodnota zápachu (ppm) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
 pH 7   
 Viskozita (40°C) K dispozícii nie sú žiadne údaje.    
 Hustota (g/cm³) 1,01   
  Fázové zmeny 
 Bod topenia (°C) -90   
 Bod varu (°C) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
 Tlak pary (20°C) 0,9 kPa   
 Teplota rozkladu (°C) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
 Rýchlosť odparovania (butyl-acetát = 100) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
  Údaje o nebezpečenstve požiaru a výbuchu 
 Bod vzplanutia (°C) 30   
 Bod vznietenia (°C) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
 Bod samovznietenia (°C) 450   
 Medze výbušnosti (% v/v) 1 - 9   
 Výbušné vlastnosti K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
  Rozpustnosť 
 Rozpustnosť vo vode Nerozpustný   
 Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
 9.2. Iné informácie 
 Rozpustnosť v tuku (g/L) K dispozícii nie sú žiadne údaje.   
     
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  
 

  10.1. Reaktivita 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje  
  10.2. Chemická stabilita 
   Produkt je stabilný za podmienok uvedených v kapitole "Zaobchádzanie a skladovanie".  
  10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
   Žiadne špecifické  
  10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

   
Vyhnite sa kontaktu so statickou elektrinou. Nevystavujte teplu (napr. slnečnému žiareniu), pretože to môže 
viesť k nadmernému tlaku.  

  10.5. Nekompatibilné materiály 
   Silné kyseliny, silné zásady, silné oxidačné činidlá a silné katabolické činidlá.  
  10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
   Produkt nedegraduje, ak sa používa podľa oddiel 1.  
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

  11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
 

  Akútna toxicita 

   Látka: butyl-metakrylát 
Testované živočíchy: Potkan 
Skúška: LD50 
Priebeh vystavenia: Orálne 
Výsledok: 16 g/kg 
 
Látka: butyl-metakrylát 
Testované živočíchy: Potkan 
Skúška: LC50 
Priebeh vystavenia: Vdýchnutie 
Výsledok: 4910 ppm 
 
Látka: xylén 
Testované živočíchy: Králik 
Skúška: LD50 
Priebeh vystavenia: Dermálne 
Výsledok: > 4200 mg/kg 
 
Látka: xylén 
Testované živočíchy: Potkan 
Skúška: LD50 
Priebeh vystavenia: Vdýchnutie 
Výsledok: 5000 ppm, 4h 

  Poleptanie/podráždenie kože 
   Dráždi kožu. 
  Vážne poškodenie/podráždenie očí 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  Respiračná/kožná senzibilizácia  
   Tento produkt obsahuje látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u ľudí so sklonom k alergii.  
  Mutagenita zárodočných buniek 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  Karcinogenita 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  Reprodukčná toxicita 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  TSCO (Toxicita pre špecifický cieľový orgán) - jednorazové vystavenie 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  TSCO (Toxicita pre špecifický cieľový orgán) - opakované vystavenie 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  Nebezpečenstvo pri vdýchnutí 
   K dispozícii nie sú žiadne údaje.  
  Dlhodobé účinky 
   Neurotoxický účinok: Tento produkt obsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré môžu postihnúť nervovú 

sústavu. Príznakmi neurotoxicity môžu byť: strata chuti do jedla, bolesť hlavy, závraty, pískanie v ušiach, 
pocit pálenia v koži, citlivosť na chlad, kŕče, problémy s koncentráciou, únava, atď.. Opakované vystavenie 
rozpúšťadlám môže poškodiť prirodzenú tukovú vrstvu pokožky. Pokožka bude následne náchylnejšia na 
absorbovanie nebezpečných látok, napr. alergénov. 
Dráždivé účinky: Tento produkt obsahuje látky, ktoré spôsobujú podráždenie kože a očí, a to aj pri ich 
vdýchnutí. Kontakt s lokálne dráždivými látkami môže spôsobiť, že postihnuté miesto bude náchylnejšie na 
absorpciu škodlivých látok, akými sú napr. alergény. 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

 12.1. Toxicita 

   

Látka: butyl-metakrylát 
Testované živočíchy: Dafnie 
Skúška: NOEC 
Doba: 21 d 
Výsledok: 2,6 mg/l 
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Látka: butyl-metakrylát 
Testované živočíchy: Riasy 
Skúška: NOEC 
Doba: 96 h 
Výsledok: < 1,0 g/l 
 
Látka: xylén 
Testované živočíchy: Ryby 
Skúška: LC50 
Doba: 48 h 
Výsledok: 146 mg/l 
 
Látka: xylén 
Testované živočíchy: Dafnie 
Skúška: EC50 
Doba: 24 h 
Výsledok: 80 mg/l 

  12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

   Látka Biologická odbúrateľnosť Skúška Výsledok 

   
xylén 
 

Áno  
 

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
 

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
 

  12.3. Bioakumulačný potenciál 
   Látka Potenciálna bioakumulácia LogPow BCF 

   
K dispozícii nie sú žiadne 
údaje.  

   

  12.4. Mobilita v pôde 

   
butyl-metakrylát: Log Koc= 2,446181, Vypočítané z LogPow (Potenciál strednej mobility.).  
xylén: Log Koc= 2,549128, Vypočítané z LogPow (Potenciál strednej mobility.).  

  12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

   
Táto zmes/tento výrobok neobsahuje žiadne látky považované za také, ktoré by spĺňali kritériá na ich 
klasifikáciu ako PBT a/alebo vPvB. 

  12.6. Iné nepriaznivé účinky 

   
Tento produkt obsahuje látky, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce dlhodobé účinky vo vodnom prostredí v 
dôsledku jeho veľmi nízkej biologickej odbúrateľnosti.  

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

  13.1. Metódy spracovania odpadu 
   Na tento produkt sa vzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.  
  Odpad   
   Kód EWC  
   08 01 11* odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 

látky 
  Špecifické označovanie (etiketácia) 
   Nerelevantné 
  Balenie kontaminovaného materiálu 
   Balenie, ktoré obsahuje zvyšky produktu, sa musí zlikvidovať rovnakým spôsobom ako produkt.  
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

 14.1 – 14.4 
 Na tento produkt sa vzťahujú dohovory o nebezpečnom tovare.  
  Predpisy ADR/RID 

   14.1. Číslo OSN 1263 

   14.2. Správne expedičné 
označenie OSN 

FARBA 

   14.3. Trieda, resp. triedy 
nebezpečnosti pre dopravu 

3 

   14.4. Obalová skupina III 

   Poznámky - 

   Kód obmedzenia v tuneli D/E 
 

  Predpisy IMDG 

   Číslo UN 1263 
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   Správny dopravný názov PAINT 

   Trieda 3 

   PG* III 

   EmS F-E, S-E 

   MP** No 

   Nebezpečná zložka - 
 

  IATA/ICAO  

   Číslo UN 1263 

   Správny dopravný názov PAINT 

   Trieda 3 

   PG* III 

     
 

 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 
   - 
 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

   - 
 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC 

   K dispozícii nie sú žiadne údaje  
  

(*) Obalová skupina 
 (**) Látka znečisťujúca more 

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

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

 

  Obmedzenia použitia 
   Žiadne osoby mladšie ako 18 rokov sa nesmú dostať do kontaktu s týmto produktom, porov. Smernicu 

Rady 94/33/ES. 
Tehotné a dojčiace ženy sa nesmú dostať do kontaktu s týmto produktom. Riziko, možné technické 
bezpečnostné opatrenia alebo rozvrhnutie pracoviska sa preto musia prehodnotiť, aby sa zabránilo 
danému nebezpečenstvu. 

  Požiadavky na špecifické vzdelávanie 
   Užívateľ tohto produktu musí byť špeciálne vyškolený na prácu s polyuretánovými a epoxidovými 

produktmi. 
  Ďalšie informácie 
   Nerelevantné 
    
  Seveso 
   Seveso III Part 1: P5c 
  Zdroje 

   

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých 
organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo 
výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 
práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky c. 300/2007 Z. z. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (CLP). 
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH). 
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole 
nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. 

  15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
   Nie  
3627221660, , 6.5.0.9 
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ODDIEL 16: Iné informácie 
 

  Plné znenia H a R-viet, ako sú uvedené v oddiel 3 

   

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H226 - Horľavá kvapalina a pary. 
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
H315 - Dráždi kožu. 
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí. 
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii¤. 
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

  Plné znenia identifikovaných použití, ako sú uvedené v oddiel 1 

   

PC9a = Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov 
PROC 10 = Použitie valčekov a štetcov. 
SU 19 = Stavebné a konštrukčné práce 
ERC8a = Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo 
na výrobok, vnútorné) 

  Ďalšie prvky označovania 
   Nerelevantné 
  Iné 

   

V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) sú hodnotenie a klasifikácia zmesi stanovené na základe: 
Klasifikácia zmesi z pohľadu fyzikálnej nebezpečnosti bola stanovená na základe experimentálnych údajov. 
Klasifikácia zmesi z pohľadu ohrozenia zdravia je v súlade so spôsobmi výpočtu stanovenými nariadením 
(ES) č. 1272/2008 (CLP). 
Odporúča sa odovzdať tento karty bezpečnostných údajov skutočnému užívateľovi produktu. Informácie v 
tomto bezpečnostnom liste sa nemôžu použiť ako špecifikácia produktu. 

   
Informácie uvedené v tomto karty bezpečnostných údajov platia iba pre tento konkrétny produkt (uvedené v 
oddiel 1), a nemusia byť preto správne pri použití tohto produktu s inými chemickými látkami/produktmi. 

   
Zmena (v pomere k poslednej zásadnej zmene (prvá šifra vo verzii karty bezpečnostných údajov)) je 
označená modrým trojuholníkom. 

  Tento karty bezpečnostných údajov bol potvrdený 
   hala/chymeia 

  
Dátum poslednej zásadnej zmeny 
(prvá šifra vo verzii bezpečnostného listu) 

   - 

  
Dátum poslednej menšej zmeny 
(posledná šifra vo verzii bezpečnostného listu) 

   - 
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