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  KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 
  
ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
1.1. Identifikátor produktu:  

METABOND MEGALENE PLUS 
 
1.2.  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:  
 Prísada na zamedzenie vzniku sadzí, do paliva zážihových motorov pre použitie širokou verejnosťou. 
  
1.3           Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  

Distribútor/ Importér:  
METABOND SLOVAKIA, s.r.o. 
Hviezdoslavova 1666/6 
SK 94603 - KOLAROVO 
Tel: +421 948 221 339 
 
Údaje výrobcu: 
METABOND MAGYARORSZÁG KFT.    
9030 Győr, Csonkaér u. 5. 
Tel/fax.: 96/332-738 
metabond@metabond.hu 
 

1.3.1. Meno zodpovednej osoby: Norbert Zahorec  
 E-mail:   - 
 
1.4. Núdzové telefónne číslo: 
 NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
 Pracovisko – Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre 
 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB 
 Limbová 5 
 833 05 Bratislava 
 Tel.: +421 2 5477 4166 
 Fax: +421 2 5477 4605 
 
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
2.1.  Klasifikácia zmesi:  
 
 Zaradenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): 

Aspiration hazard 1 – H304 
Skin irritation 2 – H315 
Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336 
Carcinogenicity 2 – H351 
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 2 – H411 

 
Bezpečnostné pokyny– vety H:    
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 – Dráždi kožu. 
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 
2.2.  Prvky označovania: 
 

Zložky určujúce nebezpečenstvo:    Benzínové rozpúšťadlo (ropná), ťažká, aromatická frakcia; Naftalén; Benzínové 
rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia;  
 

 
 

                   NEBEZPEČENSTVO 
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Bezpečnostné pokyny– vety H:    
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 – Dráždi kožu. 
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 
Bezpečnostné pokyny – vety P:   

 P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
P261 – Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. 
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

 P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P301+P310- PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P331 – Nevyvolávajte zvracanie. 
P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc. 
P501 – Umiestnenie obsahu/nádoby ako odpad: podľa miestnych predpisov.  

 
2.3.  Iná nebezpečnosť:  
 Nie sú známe iné škodlivé účinky zmesi na zdravie alebo životné prostredie. 
 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: 
 
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 
3.1. Látky:    

Neaplikovateľné. 
 
3.2. Zmes: kvapalná zmes minerálnych olejov.  
 Nebezpečné zložky obsahuje nižšia tabuľka. Prítomnosť iných nebezpečných zložiek výrobca neuvádza. Ostatné 

komponenty sa nepovažujú za nebezpečné látky v zmysle platných právnych predpisov, alebo ich koncentrácia v zmesi 
nedosiahne mieru, nad ktorou je potrebné ich prítomnosť zobrať do úvahy pri klasifikácii nebezpečnosti. 
 

Názov látky Číslo CAS č. ES Číslo 
 REACH 

Konc. 
(%) 

Klasifikácia 1272/2008/ES (CLP) 

Pikt. 
nebez. Kat. rizika H-veta: 

4,4´- metylén bis 
(dibutylditiokarbamát)*  10254-57-6   233-593-1 

01-
2119708416-

41 
<5 - Aquatic 

Chronic 4 H413 

Benzínové rozpúšťadlo 
(ropná), ťažká, 
aromatická frakcia**   
Indexové číslo: 649-424-
00-3   

64742-94-5   265-198-5 - 30-60 

GHS08  
GHS07 
GHS09 

Nebezpe
čenstvo 

Asp. Tox. 1 
STOT SE 3 

Aquatic 
Chronic 2 

H304 
H336 
H411 

Deriváty poly(olefín)-
alkylfenol-alkylamínu* - polymér  - 20-30 GHS07 

Pozor Skin Irrit. 2 H315 

1,2,4-trimetylbenzén  
Indexové číslo: 601-043-
00-3 

95-63-6   202-436-9 - 5 – 
<10 

GHS02 
GHS07 
GHS09 
Pozor 

Flam. Liq. 3 
Acute Tox. 4  
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 

Aquatic 
Chronic 2 

H226 
H332 
H319 
H335 
H315 
H411 

Benzínové rozpúšťadlo 
(ropné), ľahká, 
aromatická frakcia**  
Indexové číslo: 649-356-
00-4  
Poznámka P 

64742-95-6  265-199-0 - 5 – 
<10 

GHS08 
Nebezpe
čenstvo 

Asp. Tox. 1 
Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
STOT SE 3 

Aquatic 
Chronic 2 

H304 
H226 
H335 
H336 
H411 

Naftalén**  
Indexové číslo: 601-052-
00-2 

91-20-3  202-049-5 - 1 – <5 

GHS02 
GHS07 
GHS08 
GHS09 
Pozor 

Carc. 2 
Acute Tox. 1 

Aquatic 
Acute 1 
Aquatic 

Chronic 1 
Flam. Sol. 2 

H351 
H302 
H400 
H410 
H228 
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Mesitylén 
(trimetylbenzény)  
Indexové číslo: 601-025-
00-5 

108-67-8  203-604-4 - 1 – <5 

GHS02 
GHS07 
GHS09 
Pozor 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 

Aquatic 
Chronic 2 

H226 
H335 
H411 

2-etylhexán-1-ol* 104-76-7 203-234-2 
01-

2119487289-
20 

1 – 5 GHS07 
Pozor 

Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 
STOT SE 3 

H302 
H319 
H315 
H335 

Kumén*  
Indexové číslo: 601-024-
00-X 

98-82-5 202-704-5 - <1 

GHS02 
GHS07  
GHS08  
GHS09 

Nebezpe
čenstvo 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
Asp. Tox. 1 

Aquatic 
Chronic 2 

H226 
H335 
H304 
H411 

 
*: Klasifikácia od výrobcu, látka nie je uvedená v prílohe č. VI. Nariadenia 1272/2008/ES. 
**: Klasifikácia stanovená výrobcom, ktorá okrem klasifikácie podľa nariadenia č. 1272/2008/ES obsahuje aj inú 
klasifikáciu.  
 
Poznámka P: 
Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako  0,1 % hm. 
benzénu (číslo EINECS 200-753-7). 
  
Celý text H-viet: viď pri článku 16. 

 
ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1.  Opis opatrení prvej pomoci:  

Všeobecné: Okamžite premiestnite postihnutého z blízkosti zdroja nebezpečenstva. Okamžite odstráňte kontaminovaný 
odev a obuv a odev pred opätovným použitím vyperte. Zranenému v bezvedomý alebo v kŕčovom stave nepodávať 
tekutinu, nevyvolávať zvracanie. Odbornosť a rýchlosť poskytnutej prvej pomoci vo veľkej miere znižuje vznik a akútnosť 
príznakov. 

 PREHLTNUTIE:  
Čo spraviť:  

- Vypláchnime ústa zraneného čistou vodou! 
- Okamžite privolajte k poranenému lekára a ukážte označenie. 
- Pri vracaní skloňte hlavu postihnutého, zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
- Je zakázané vyvolať dávenie - Aspiračná nebezpečnosť ! 
- Vdýchnutie materiáli pri zvracaní môže zapríčiniť chemický zápal pľúc so smrteľným následkom. 
- Okamžite vyhľadajte lekára. 

 VDÝCHNUTIE: 
Čo spraviť: 

- Vyneste postihnutého na čistý vzduch, uvoľnite mu odev a uložte ho do pohodlnej polohy! 
- V prípade dýchacích ťažkostí pre postihnutého zabezpečiť kyslík! 
- Vdýchnutie: V prípade potreby aplikujte umelé dýchanie! 
- Okamžite privolajte lekársku pomoc! 

  KONTAKT S POKOŽKOU:  
Čo spraviť: 

- Okamžite odstráňte kontaminovaný odev a obuv a odev pred opätovným použitím vyperte. 
- Pokožku dôkladne umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom! 
- V prípade pretrvávajúcich ťažkostí sa poraďte s lekárom! 
- Kožené predmety nasiaknuté produktom likvidujte! 

 ZASIAHNUTIE OČÍ: 
Čo spraviť: 

- Oči vypláchnite vodou roztiahnutím očných viečok a súčasným hýbaním očných gúľ (minimálne po dobu 5-
10 minút). 

- Odstráňte kontaktné šošovky, podľa možnosti. 
- Pri trvalých ťažkostiach vyhľadať lekára. 

4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
Pre nadmernú expozíciu dymu, pary, hmly alebo postreku môže nastať podráždenie dýchacích ciest.  
Pri zasiahnutí očí, zasiahnutí pokožky môže nastať poškodenie tkanív.  
Pri požití môže spôsobiť podráždenie žalúdku, črevného systému, môže nastať nevoľnosť a hnačka. 
Ochrana poskytovateľov prvej pomoci:  Chráňte sa správne proti chorobám, šíriacimi expozícii chemikáliami alebo krvnými 
chorobami, pomocou rukavíc, masky a ochranných okuliarov, pri používaní CPR náustku, resuscitačného vaku a ďalších 
vetracích zariadení. Po poskytnutí prvej pomoci ruky umyť mydlovou vodou. 
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4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

Pri požití, vdýchnutí prípravku, alebo trvalej iritácií očí alebo pokožky je potrebná lekárska konzultácia. Pokiaľ vyskytnú 
príznaky alebo podozrenie otravy, prácu treba okamžite prerušiť a po poskytnutí miestnej prvej pomoci zabezpečiť 
lekársku starostlivosť. Predložte mu označenie, resp. kartu bezpečnostných údajov zmesi. 
Ošetriť podľa príznakov. 

 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1. Hasiace prostriedky:  
5.1.1. Vhodné hasiace prostriedky: 

Hasiaca pena, hasiaci prášok, vodný postrek, vodná hmla. 
5.1.2. Nevhodné hasiace prostriedky: 

Nepoužívajte plný vodný prúd, pretože prúd roztrúsi a rozširuje oheň. 
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: 

Pri požiari sa môže tvoriť dym a iné produkty horenia (toxické plyny: oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka), ich 
vdychovanie môže vážne poškodzovať zdravie.  

5.3.  Rady pre požiarnikov:  
Hasiči musia mať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. 
Zaobchádza sa, ako s chemickým ohňom. Odstráňte osoby bez osobných ochranných prostriedkov. Ak uniknutý alebo 
rozliaty materiál nehorí, použite vodnú hmlu pre rozptýlenie pár a k ochrane osôb pokúšajúci odstránenie úniku. 
Nepoužívajte prúd vody. Pri veľkom množstve horiacich produktov. zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaca voda sa 
zneškodňuje podľa miestnych predpisov, nepúšťajte do kanalizácie. 
Ak je to možné bez ohrozenia bezpečnosti, nádrže odstráňte z blízkosti ohňa. 
Pokiaľ nie je možné, požiarom ohrozené nádoby chlaďte vodným postrekom. 
Pary sú ťažšie od vzduchu, pri šírení pozdĺž úrovne podlahy sa môžu vybuchnúť aj od vzdialeného ohňa. Dôsledkom ohrevu 
nádrže sa môžu roztvoriť. 

 
ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, osobné ochranné prostriedky a postupy v núdzových situáciách: 
6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál: 

Na mieste nehody sa môže zdržiavať len vyškolená, vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami vybavená osoba, ktorá 
dokáže ovládať situáciu (Pozri sekciu 8).     

6.1.2. Pre pohotovostný personál: 
Použite vhodné osobné ochranné prostriedky (ochranné rukavice,  ochranné okuliare, viď oddiel 8).  
Nebezpečnú zónu uzavrieť, odvrátenie nebezpečenstva smie vykonávať len vyškolená osoba vybavená potrebným 
ochranným výstrojom. 
Postarajte sa o vhodné vetranie.  
Zdroj vznietenia sa musí odstrániť. 
Skladovať oddelene od plameňa, iskrenia a večného plameňa! 
Vypnúť elektrické zariadenia.  

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia: 
Uniknutý produkt, respektíve vznikajúci odpad zlikvidujte v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia. 
Musíte zabrániť tomu, aby sa produkt alebo z neho pochádzajúci odpad dostali do vody so živými organizmami, pôdy a 
verejnej kanalizácie.  V prípade, že došlo k znečisteniu životného prostredia, okamžite musíte informovať príslušné úrady. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:  
Pri úniku veľkého množstva  uniknutý zmes adsorbujte nehorľavou adsorpčnou látkou (písek, silikagél, univerzálny 
absorpčná, zem) a pozbieraný odpad skladujte do jeho odborného odstránenia/zneškodnenia vo vhodnej označenej, 
uzatvárateľnej nádobe pre nebezpečný odpad.  
Pri úniku menšieho množstva, uniknutú zmes, resp. zbytky odstrániť s bežnými spôsobmi upratovania. 

6.4. Odkaz na iné oddiely:  
 Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8 a 13. 
 
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: 

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre prácu s chemikáliami. 
 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. 

Výrobok obsahuje nebezpečné zložky uvedené v tabuľke nižšie.  
Mimo používania uzavrieť nádrž.  
Zákaz ohrevu.  
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
Starostlivou prácou zabráňme akúkoľvek expozíciu s prípravkom!  
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  
Treba zabezpečiť možnosť umývania po pracovnej činnosti a pred prestávkami.  
Znečistenú, nasiaknutú odev treba vyzliecť, poumývať sa s mydlom a teplou vodou.V pôde sa adsorbuje a stratí mobilitu.  
Kožené predmety (opasky, topánky) nasiaknuté produktom treba likvidovať. Viď aj body 8. 
Podľa možností na lakovaný a natretý povrch nevysypať! 
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Technické opatrenia: 
Postarajme sa o náležité vetranie! 
Protipožiarne a protivýbušné predpisy: 
Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
Uchovávajte mimo otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.  
Urobte bezpečnostné opatrenia proti elektrostatickému náboju. 
Používajte iba neiskriace prístroje.  

7.2. Podmienky bezpečného skladovania, spolu s prípadnou nezlučiteľnosťou: 
Podmienky bezpečného skladovania: 
Skladovať na suchom, dobre vetrateľnom mieste, v dobre uzavretom obale, oddelene od oxidačných látok, potravín 
nápojov a krmiva.  
Chrániť od tepelných zdrojov, otvoreného ohňa, sálajúceho tepla, slnečného žiarenia a mrazu. 
Vyprázdnené obaly môžu obsahovať zvyšky prípravku.  
Je zakázaný ohrev, rezanie, zváranie, spájkovanie, vŕtanie, rozbíjanie. 
Odporúčaná teplota skladovania: pod 40 °C.  
Skladovať oddelene od detí a nepovolaných osôb.  
Neznášanlivé látky: Silné oxidačné činidlá, redukujúce látky zásady, kyselín. 
Typ materiálu, ktorý sa používa na balenie/skladovanie: nie je k dispozícii špeciálna inštrukcia. 

7.3. 7.3.Špecifické konečné použitie(-ia): 
Prísada do motorového benzínu. Používatelia pri každom použití majú prečítať návod k používaniu a dodržať príkazy pre 
bezpečné používanie a manipuláciu. 
 

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA  
8.1. Kontrolné parametre: 

 
Pracovné expozičné limity: 
Trimetylbenzén (mezitylén) všetky izoméry (Číslo CAS : 95-63-6; 108-67-8) : NPEL priemerný 20 ppm, 100 mg.m-3, 
NPEL krátkodobý : -  

Naftalén (Číslo CAS: 91-20-3): NPEL priemerný 10 ppm, 50 mg.m-3, NPEL krátkodobý : 15 ppm, 80 mg.m-3  

 

 
 
DNEL Expozičná cesta Frekvencia expozície Poznámka 
Zamestnanec Používateľ    
nie sú údaje nie sú údaje Dermálny 

 
Krátka (akútna) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje 

nie sú údaje nie sú údaje Inhalatívny Krátka (akútna) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje 

nie sú údaje nie sú údaje Orálny Krátka (akútna) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje 

 
PNEC Frekvencia expozície Poznámka 
Voda Pôda Ovzduši

e 
  

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

Krátka (jednorázová) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje 

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

Krátka (jednorázová) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje 

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

nie sú 
údaje 

Krátka (jednorázová) 
Dlhá (opakovaná) 

nie sú údaje. 

 
8.2. Kontroly expozície: 

V prípade nebezpečného materiálu, ktorý nie je regulovaný limitnou hodnotou, zamestnávateľ je povinný znížiť mieru 
expozície na minimálnu úroveň podľa vedeckej a technickej úrovne poznatkov, kde podľa aktuálnych vedeckých poznatkov 
nebezpečný materiál nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie. 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie: 
Pri vykonávaní práce je potrebná náležitá opatrnosť, aby ste zabránili vyliatiu prípravku, alebo tomu, aby sa prípravok 
dostal na podlahu, oblečenie, pokožku alebo do očí.  
Pri použití v uzavretom priestore. postarajme sa o náležité vetranie. 
Noste ochranné oblečenie zodpovedajúce predpisom a zabezpečiť podmienky očisty. 
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  
Pri prestávkach a po práci je potrebné dôkladné umývanie rúk. 
Okamžite odstráňte kontaminovaný odev! 

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 
1. Ochrana očí/tváre: ak hrozí potrieštenie očí, pri odstránení úniku alebo preliatí hmoty pri priemyselných operáciách, 

je potrebné nosenie ochranných okuliarov (EN 166). 
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2. Ochrana kože:  

a. Ochrana rúk: je potrebné nosenie ochranných rukavíc, materiál rukavíc: (nitrilová guma, neoprén, podľa 
normy MSZ EN 374). Pri výbere materiálu rukavíc prihliadajme k možnej expozícii od vplyvu prípravku 
(krátka, alebo dlhá expozičná doba, mechanické zaťaženie, plný kontakt, možnosť postriekania, atď.) a na 
priepustnosť rukavíc, a na údaje hodnôt mechanickej odolnosti, ktoré údaje sa môžu zmeniť u každého 
výrobcu. 

b. Iné: Používajte ochranný odev zodpovedajúci predpisom. použiť predpísané ochranné oblečenie. 
3. Ochrana dýchacích ciest: V prípade dostatočného vetrania nie je potrebné, ale ak koncentrácia nebezpečných látok je 

vysoká vo vzduchu, je potrebné nosenie respirátora s filtrom proti organickým výparom. 
4. Tepelnáne bezpečnosť: Nie sú k dispozícii údaje. 

8.2.3. Kontrola environmentálnej expozície:   
Nevypúšťať do okolia, kanalizácie, pôdy a vodných zdrojov.  
Predpisy uvedené v bode 8. sa vzťahujú na odborne vykonávanú činnosť za priemerných podmienok a na 
podmienky použitia na stanovený účel.  V prípade, že sa práca vykonáva v odlišných pomeroch alebo za 
mimoriadnych okolností, o ďalších potrebných úlohách a v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami by ste 
sa mali rozhodnúť so zapojením odborníka.                             

 
ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI    
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

Parameter  Spôsob skúmania Poznámka 
1.  Vzhľad:  oranžová kvapalina   
2.  Zápach:  charakteristické pre 

výrobok, nie 
nepríjemné, ropný 

olej 

  

3.  Prahová hodnota zápachu:  nie sú údaje   
4.  pH:  nie sú k dispozícii 

údaje. 
  

5.  Teplota topenia/tuhnutia:  nie sú údaje    
6.  Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah:  

nie sú údaje   

7.  Bod vzplanutia: 60 – 65 °C  odhadná hodnota  
8.  Rýchlosť odparovania:  nie sú údaje   
9. Horľavosť (solídny, plyn): nie sú údaje   
10. Horné/dolné limity horľavosti alebo 
výbušnosti:  

nie sú údaje   

11. Tlak pár:  Nevýrazný pach 20 °C  
12. Hustota pár: nie sú údaje   
13. Relatívna hustota: nie sú údaje.   
14. Rozpustnosť:  S vodou sa nemieša   
15. Respiračný kvocient (n-oktanol/voda):  nie sú údaje   
16. Teplota samovznietenia:  nie sú údaje   
17. Teplota rozkladu:  nie sú údaje   
18. Viskozita:  kynematické:   

<20 mm2/sec  
odhadná hodnota 

40 °C 
  

19. Výbušné vlastnosti:  nevýbušný.   
20. Oxidačné vlastnosti:  nie sú údaje.   

9.2. Iné informácie: 
 Hustota: pribl. 0,9 g/cm3, 20 °C-on. 
 Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách: benzín, petrolej, toluén, atď. 
 
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1.  Reaktivita: 
 Nie je známe.  
10.2.  Chemická stabilita 

Pri normálnej teplote: pri bežných pracovných podmienkach stabilný.   
10.3.  Možnosť nebezpečných reakcií: 

Rýchly rozklad na vysokej teplote. 
10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
 Ohrev, zdroj vzplanutia. 
10.5.  Nekompatibilné materiály: 

Silné oxidačné činidlá, redukujúce látky, zásady, kyselín. 
10.6.  Nebezpečné produkty rozkladu: 

Nebezpečné splodiny pozri odd. 5. 
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ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1  Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Poleptanie kože/podráždenie kože: dráždi kožu. 
 Vážne poškodenie/podráždenie očí: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Mutagenita zárodočných buniek: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Karcinogenita: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
 Reprodukčná toxicita: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Podľa dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie. 
 Aspiračná nebezpečnosť: môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
11.1.1. Súhrn výsledkov vyšetrenia v prípade látok na registráciu: 
 Nie sú k dispozícii údaje. 
11.1.2. Príslušné toxikologické údaje: 
 LD50 (orálny, krysa): 2000 - 5000 mg/kg telesnej hmotnosti 

LC50 (dermálny): > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti 
Primárne iritačné informácie vzťahujúce na hlavný komponent (>95 %) výrobku: 
Poleptanie kože/podráždenie kože: dráždivosť pre kožu. Na základe údajov vzťahujúcich sa na podobné látky. 
Vážne poškodenie/podráždenie očí: môže spôsobiť podráždenie. 
Podráždenie dýchacích ciest: Dráždi nos, hrdlo, pľúca. 
Senzibilizácia:  Výrobok na základe zložiek nedráždivý. 
Karcinogenita: Z dôvodu obsahu naftalínu vo výrobku, sú dokázané obmedzené karcinogénne účinky. 

 Mutagenita: neznáme, resp. nie na základe mutagénnych zložiek  
Reprodukčná toxicita: neznáme, resp. nepoškodzuje reprodukciu (na základe komponentov) Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán: Na základe zloženia (pri vdýchnutí) dráždi dýchacie cesty, vyvoláva ospalosť a závrate. 
Aspiračná nebezpečnosť: pri požití škodlivý, v prípade ašpirácie (vdýchnutie cudzej látky do dýchacích ciest) môže 
spôsobiť poškodenie pľúc. 

11.1.3. Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície: 
 Prehltnutie, vdýchnutie, kontakt s pokožkou, zasiahnutie očí. 
11.1.4. Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: 

Koža: dráždivý 
Očí: dráždivé účinky - možné. 
Vdýchnutie: vo veľkej koncentrácii môže zapríčiniť bolesti hlavy, závraty, ospalosť, môže dráždiť. 
Prehltnutie: Pri požití tohto výrobku môže dôjsť k podráždeniu zažívacích ciest, pri požití väčšieho množstva môže byť 
škodlivý. 

11.1.5. Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície: 
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Dráždi kožu. 
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 

11.1.6. Interakčné účinky: 
 Nie sú k dispozícii údaje. 
11.1.7. Absencia špecifických údajov: 

Žiadne informácie. 
11.1.8. Iné informácie: 

S prípravkom neboli prevedené toxikologické skúšky, určenie nebezpečnosti bola vykonaná výhradne na základe 
toxikologických údajov vzťahujúcich sa na zatriedenie a koncentráciu zložiek, podľa nariadenia CLP.   

 
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1. Toxicita: 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
S prípravkom neboli prevedené cielené skúšky, určenie nebezpečnosti bola vykonaná výhradne na základe údajov 
vzťahujúcich sa na zatriedenie a koncentráciu zložiek, podľa nariadenia CLP.   

12.2.  Perzistencia a degradovateľnosť: 
Niektoré zložky prípravku sú len o málo biologicky odbúrateľné (OECD 301). 

12.3.  Bioakumulačný potenciál:  
 Niektoré zložky prípravku majú bioakumulačný potenciál. 
12.4.  Mobilita v pôde: 
 Skladovacie nádoby opatrne manipulovať a otvárať. Pláva na povrchu vody. 
12.5.  Výsledky posúdenia PBT a vPvB: 
 Nie sú k dispozícii údaje.   
12.6.  Iné nepriaznivé účinky 

Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK): 2 - ohrozuje vodné zdroje 
Je zakázané zmes, jeho odpadky, zvyšky alebo obal vypúšťať do prírodných povrchových vôd, podzemných vôd a do 
kanalizácie. 
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: 
 Zneškodnenie je potrebné urobiť v súlade s miestnymi predpismi. 
13.1.1. Informácie týkajúce sa zneškodnenia produktu: 

Výrobca neuvádza osobitné odporúčanie pre spôsob zneškodnenia. 
Kód v zozname odpadu:  
13 02 05* nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 07 03* 13 07 03* iné palivá (vrátane zmesí) 

 * nebezpečný odpad 
13.1.2. Informácie týkajúce sa zneškodnenia balenia 

Likvidujte v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na daný produkt. 
13.1.3. Fyzické/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvňovať možnosti likvidácie odpadu: 
 Nie sú známe. 
13.1.4. Pokyny na úpravu odpadových vôd: 
 Nie sú známe. 
13.1.5. Mimoriadne opatrenia súvisiace so spôsobom likvidácie odpadu 
 Žiadne údaje k dispozícii. 
 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1.  Číslo OSN 
 3082 
14.2. Správne expedičné označenie OSN: 
 LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  KVAPALNÉ, I. N. (zmes na báze minerálnych olejov, obsahuje: naftalín) 
14.3.  Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu): 
 9 
14.4.  Obalová skupina: 
 III 
14.5.  Nebezpečnosť pre životné prostredie: 

Nebezpečný pre životné prostredie: áno.  
Pri preprave materiálov nebezpečných pre životné prostredie podľa zvláštneho predpisu ADR 375 ich ADR označenie nie 
je povinné, ak ich balenie je ≤5 L alebo ≤5 kg. 

14.6.  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: 
Bezpečnostné  značky: 9, 
Klasifikačný kód: M6, Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 90 
Obmedz.  hmotn.: 5 L, Oslobodené množstvá: E1 
Kód obmedzenia pre tunely: E, Špeciálne označenie: 274, 335, 601 

14.7.  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC: 
 Neaplikovateľné. 
 
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia  

1. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006  z 18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a 
doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, 
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
 

2. 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  (Text s významom pre EHP) 

3. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)   

 
15.2.  Hodnotenie chemickej bezpečnosti: nie.  
 
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

Údaje súvisiace s revíziou karty bezpečnostných údajov: nie. 
  

Úplné znenie skratiek, ktoré sa vyskytujú v karte bezpečnostných údajov: 
DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom  PNEC: Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej 
nedochádza k žiadnym účinkom  Vplyvy CMR: karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita. PBT: perzistentný, 
bioakumulatívny a toxický. vPvB: veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne. n.u.: neurčené. n.a.: neaplikovateľné.  VOC: 
Organické prchavé zlúčeniny   
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Použitá literatúra/zdroje:  
karta bezpečnostných údajov vystavená výrobcom (30. 09. 2015., verzia 3.1. HU) 
 
Metódy pre klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:   

Aspiration hazard 1 – H304 Zaradenie na základe 
výpočtovej metódy. 

Skin irritation 2 – H315 Zaradenie na základe 
výpočtovej metódy. 

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336 Zaradenie na základe 
výpočtovej metódy. 

Carcinogenicity 2 – H351 Zaradenie na základe 
výpočtovej metódy. 

Hazardous to the aquatic environment, Chronic 2 – H411 Zaradenie na základe 
výpočtovej metódy. 

 
 H-vety uvedené v častiach 2 a 3 karty bezpečnostných údajov:  

H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H228 – Horľavá tuhá látka. 
H302 – Škodlivý po požití. 
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 – Dráždi kožu. 
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí. 

                 H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

 H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
H413 – Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy. 

  
 Rady na doučovanie: nie je k dispozícii údaj. 

 
Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých výrobcom/dodávateľom a spĺňa 
príslušné nariadenia. Informácie, údaje a odporúčania uvedené v tomto liste sú poskytnuté v dobrej viere, sú získané zo 
spoľahlivých zdrojov a považujú sa za pravdivé a presné od dátumu vydania, avšak za účelom úplnosti informácií sa 
neposkytuje žiaden výklad. Karta bezpečnostných údajov sa smie používať len ako príručka pri manipulácii s produktom. 
Počas manipulácie alebo používania produktu môžu byť potrebné ďalšie opatrenia. Používateľov upozorňujeme, aby určili 
vhodnosť a použiteľnosť informácií uvedených vyššie s ohľadom na konkrétne okolnosti a účely a prebrali na seba všetky 
riziká spojené s používaním tohto produktu. Je zodpovednosťou používateľa dodržiavať všetky miestne, národné a 
medzinárodné nariadenia týkajúce sa požívania tohto produktu. 
 
 
 
 
 
 

Kartu bezpečnostných údajov pripravil:   ToxInfo Kft.   
 
Profesionálna pomoc s vysvetlením karty bezpečnostných údajov:   
+36 70 335 8480; msds@msds-europe.com   
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