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K A R T A  B E Z P E Ň O S T N Ý C H  Ú D A J O V  
podľa nariadenia č. 1907/2006/ES 

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A  SPOLOČNOSTI / PODNIKU  

1.1 Identifikátor  produktu: 

METABOND STAR 15W40   

Referenčné číslo:   GZD 

Karta bezpečnostných údajov:  31987 

Látka / Zmes:   Zmes 

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

Motorový olej pre použitie širokou verejnosťou. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  

Distribútor / Importér: METABOND SLOVAKIA, s.r.o. 

Hviezdoslavova 1666/6 

SK 94603 – KOLÁROVO 

Tel: +421 948 221 339 

info@metabond-slovakia.sk 

Údaje výrobcu: 

Metabond Magyarország Kft. 

9030 Győr, Csonkaér u. 5. 

Tel/fax.: 96/332-738 

metabond@metabond.hu 

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 

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV  

2.1 Klasifikácia zmesi:  

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP)  

Úplný text viet H v tomto sekcii viď v bode 2.2. 

Zaradenie  

Produkt podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) nie je klasifikovaný, ako nebezpečný. 

mailto:info@metabond-slovakia.sk
mailto:metabond@metabond.hu
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2.2 Prvky označovania:   

Označovanie podľa:  (ES) č. 1272/2008 

Bezpečnostné pokyny– vety H:  

Nie sú. 

Bezpečnostné pokyny – vety P:  

Nie sú. 

Ďalšie bezpečnostné upozornenie: 

EUH 210 – Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 

EUH 208 – Obsahuje alakryl sulfonát vápenatý s dlhým reťazcom. Môže vyvolať alergickú reakciu.  

2.3 Iná nebezpečnosť:   

Fyzicko-chemické vlastnosti:  Plochy znečistené prípravkom budú mimoriadne klzké.  

Životné prostredie:     Zabrániť úniku prostriedku do okolia.  

3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH  

Nebezpečné zložky 

Názov látky 
Číslo ES/ 

ECHA 

Číslo 

REACH 
Číslo CAS Konc. (%) 

Klasifikácia 1272/2008/ES 

(CLP) 

Amines, 
polyethylenepoly-,re 

action products with 1,3-
dioxolan-2-one and 
succinic anhydride 

monopolyisobutenyl 
derivs  

- žiadny údaj 147880-09-9 2.5-<5 Aquatic Chronic 4 (H413) 

Alakryl sulfonát 

vápenatý s dlhým 

reťazcom 

- - 722503-69-7 0.25-<1 
Skin Sens. 1 (H317) 

Aquatic Chronic 4 (H413) 

Alakryl sulfonát 

vápenatý s dlhým 

reťazcom 

- - 722503-68-6 0.1-<0.25 
Aquatic Chronic 4 (H413) 

Skin Sens. 1 (H317) 

Ďalšie informácie: Produkt obsahujúce minerálneho oleja, podľa stanovenia metódou IP 346 extrahovaný DMSO je menej ako 3 %. 

Celý text H-viet: viď pri článku 16. 

4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:  

Všeobecné informácie: PRI VÁŽNYCH ALEBO PRETRVÁVAJÚCICH PRÍZNAKOCH VOLAJTE LEKÁRA ALEBO 
SANITKU. 
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Zasiahnutie očí: Zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou, vrátane pod viečkami. 

Kontakt s pokožkou: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. Omývajte mydlom a vodou. Znečistený 
odev pred opakovaným použitím treba vyprať.  

Vdýchnutie: Vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch.  

Prehltnutie: JE ZAKÁZANÉ VYVOLAŤ ZVRACANIE! Je zakázané postihnutému v bezvedomí  čokoľvek 
podávať cez ústa! Okamžite privolajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené :  

Styk s očami: Nie je možné klasifikovať.  

Styk s pokožkou: Nie je možné klasifikovať. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Vdýchnutie: Nie je možné klasifikovať. Po vdýchnutí pary vo vysokej koncentrácii môže dráždiť 
dýchacie cesty. 

Prehltnutie: Nie je možné klasifikovať. Po prehltnutí môže spôsobiť podráždenie čreva, nevoľnosť, 
vracanie a hnačku. 

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

Informácia pre lekára: Liečba podľa príznakov.  

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  

5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace 
prostriedky: 

Oxid uhličitý (CO2), ABC prášok, pena, vodný postrek, vodná hmla.   

Nevhodné hasiace 
prostriedky: 

Vysokotlakový smerovaný prúd vody, ktorý môžu spôsobiť rozšírenie požiaru. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:  

Zvláštne 
nebezpečenstvo: 

Pri nedokonalom horení a vplyvom termolýzy môžu sa tvoriť rôzne jedovaté plyny napr. 
oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka (Nox), oxidy fosforu, oxidy síry, oxidy zinku, 
sulfidy vodíka, merkaptány.  

5.3 Rady pre požiarnikov:  

Zvláštny ochranný odev 
požiarnikov: 

Používať samostatný dýchací prístroj  a ochranný odev.  

Ďalšie informácie: Nádoby nachádzajúce sa v blízkosti požiaru je potrebné chladiť vodným postrekom. 
Zvyšky požiaru aj kontaminovanú hasiacu vodu je potrebné zlikvidovať ako nebezpečný 
odpad podľa úradných predpisov. 
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6 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA  

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy :  

Všeobecné informácie: Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Znečistené povrchy budú 
mimoriadne šmykľavé. Noste osobný ochranný prostriedok. Zabezpečiť poriadne 
vetranie.  Odstrániť všetky zdroje zapálenia! 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  

Všeobecné informácie: Výrobok sa nesmie dostať do spodných vôd, kanalizácie a do rieky. Pri uniknutí väčšieho 
množstva produktu okamžite informovať príslušné orgány. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a  čistenie:  

Metódy odstránenia 
nečistôt: 

Unikajúci produkt ohraďte. Ohraďte okolo miesta vyliatia, potom zasypať nehorľavým, 
absorpčným materiálom (piesok, zemina, diatom, vermikulit) a zozbierať a uložiť do 
uzatvárateľnej nádoby na zneškodnenie. Zneškodniť podľa miestnych predpisov (viď 
odd. 13.).    

6.4 Odkaz na iné oddiely:  

Osobný ochranný 
prostriedok: 

Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8. 

Zaobchádzanie s 
odpadom: 

Viď kapitolu 13. 

7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE  

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:  

Pokyny na bezpečné 
zaobchádzanie: 

Počas práce sa nesmie jesť, piť a fajčiť! O osobnej ochrane viď kapitolu č. 8. Používajte 
len na dobre vetraných miestach. Nedýchajte pary alebo hmlu. Zabráňte kontaktu 
s pokožkou, očami a s odevom. 

Nebezpečenstvo 
výbuchu a požiaru:  

Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny: uzemnené/elektrickým 
vodičom spojené kontajnery, nádoby a prepravné/prijímacie zariadenie.  

Zdravotnícke opatrenia: Dajte si pozor, aby osoba vystavená kontaktu s produktom sa držal k prísnych 
hygienických predpisom. Je odporúčané pravidelné čistenie zariadení, pracovnej oblastí 
a odevu. Pri prestávkach a po práci s produktom je potrebné dôkladné umývanie 
rúk/tváre. Nepoužívajte abrazíva, rozpúšťadlá alebo paliva. Ruky si neutierajte 
s prípravkom kontaminovanými handrami. Prípravkom kontaminovanú utierku 
nedávajte do vrecka.    
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7.2 Podmienky bezpečného skladovania, spolu s prípadnou nezlučiteľnosťou:  

Technické opatrenia/ 
Okolnosti skladovania: 

Skladovať oddelene od potravín nápojov a krmiva. Skladovať nad ochrannou hrádzou. 
Skladujte tesne uzavreté. Skladujte v originálnom balení. V inom prípade označte všetky 
dôležité informácie z etiketu aj na novej skladovacej nádobe. Znaky nebezpečenstiev 
neodstráňte z nádob (ani z prázdnych nádob). Tak treba vyhotoviť zariadenie, aby sa 
dalo zabrániť prípadnému vystreknutiu prípravku na horúce plochy, prípadne na 
elektrické kontakty (napr. pri narušení tesnenia). Chrániť pred mrazom, sálajúceho tepla 
a slnečného žiarenia. Chrániť pred vlhkosťou. 

Nekompatibilné 
materiály: 

Silné oxidačné činidlá. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): 

Špeciálne použitie(-ia): Nie sú informácie. 

8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA    

8.1 Kontrolné parametre: 

Expozičné limity: Olejová (minerálny) hmla  

USA: OSHA (hodnota MK) PK hodnota 5 mg/m3, NIOSH (Odporúčaný expozičný limit) PK 
hodnota 5 mg/m3, NK hodnota 10 mg/m3, ACGIH (TLV: hraničné expozičné hodnoty) PK 
hodnota 5 mg/m3 (vysoko rafinované) 

Legenda skratiek: Viď oddiel č. 16. 

8.2 Kontroly expozície:  

Kontroly expozície na pracovisku 

Technické opatrenia: S technickými opatreniami treba zabezpečiť dodržanie expozičných limitov  
na pracovisku. Pri práci v uzavretom priestore (v nádržiach, kontajneroch atď.) dajte si 
pozor, aby bol dostatok čerstvého vzduchu na dýchanie a noste odporúčané ochranné 
prostriedky.  

Osobný ochranný prostriedok 

Všeobecné informácie: Ak sa výrobok používa v zmesi, navrhujeme kontaktovať výrobcu vhodného ochranného 
vybavenia. Tieto odporúčania sa vzťahujú na stav výrobku počas jeho dodania.  

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia je väčšia od expozičného limitu, pracovník musí nosiť vhodný dýchací 
prístroj. Plynová maska s kombinovaným filtrom para/častice (EN 14387). Typ A/P1. 
Dýchací prístroj treba používať presne podľa predpisov výrobcu a právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na ich výber a používanie.  

Ochrana očí: Ak hrozí vstreknutie do očí, je potrebné nosenie: ochranné okuliare s bočnými krytmi.  

Ochrana kože a tela: Noste vhodný ochranný odev. Ochranná obuv alebo čižma. Šaty s dlhým rukávom.  
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Ochrana rúk: Rukavice odolné proti voči uhľovodíkom: Fluorovaná guma, Nitrilkaučuk. Pre trvalý 
kontakt sú hodné rukavice z nasledovných materiálov: - odporúčaná hrúbka materiálu  
≥ 0,38 mm; hodnota permeácie ≥ 480 min. Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od 
materiálu , ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je odlišná pri každom výrobcovi. 
Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné predvídať odolnosť 
materiálu rukavíc ,a preto musí byť pred použitím preskúšaná. 

8.3 Kontrola environmentálnej expozície:   

Všeobecné informácie: Prípravok sa nesmie dostať do povrchových a spodných vôd a do kanalizácie!  

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI    

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:  

Vzhľad: priehľadný 

Farba: žltá 

Fyzikálny stav (20 °C): tekutina 

Zápach: charakteristický 

Prahová hodnota zápachu: nie sú informácie 

Parameter: Hodnota: Poznámka: Metóda skúmania: 

pH:  Neaplikovateľné.  

Teplota topenia:  Neaplikovateľné.  

Teplota varu:  Nie sú údaje.  

Bod vzplanutia: 226 °C 
439 °F 

 
Otvorený téglik Cleveland   (COC) 
Otvorený téglik Cleveland   (COC) 

Rýchlosť odparovania:  Nie sú údaje.  

Limity horľavosti v ovzduší 
dolné 
horné 

 
 

Nie sú údaje. 
Nie sú údaje. 

 

Tlak pary:  Nie sú údaje.  

Hustota pary:  Nie sú údaje.  

Relatívna hustota: 0,868 – 0.878  15 °C  

Hustota: 868 - 878  kg/m3 15 °C  

Rozpustnosť vo vode:  Nerozpustný.  

Rozpustnosť v inom 
rozpúšťadle: 

 Nie sú údaje.  

Bioakumulačný potenciál (log 
Pow): 

 Nie sú údaje.  

Teplota samovznietenia:  Nie sú údaje.  

Teplota rozkladu:  Nie sú údaje.  

Kinematická viskozita: 108.7 mm2/s 
14,2 –15,0 mm2/s 

40 °C 
100 °C 

ISO 3104 
ISO 3104 

Výbušné vlastnosti:  Nevýbušný.  
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Oxidačné vlastnosti:  Neaplikovateľné.  

Možnosť nebezpečných 
reakcii: 

 Nie sú údaje.  

9.2 Iné informácie:  

Bod mrznutia: Nie sú informácie.  

10 STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita:     

Všeobecné informácie: Nie sú informácie.  

10.2 Chemická stabilita:  

Stabilita: Pri odporúčaných skladovacích podmienkach je stabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:  

Nebezpečné reakcie: Za normálnych podmienok použitia nie sú.  

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:  

Podmienky, ktorým 
sa treba vyhnúť:  

Vplyv tepla (nad bodom vzplanutia), iskra, zdroj zapálenia, otvorený plameň, statický 
náboj. 

10.5 Nekompatibilné materiály:  

Nekompatibilné 
materiály:  

Silné oxidanty. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  

Nebezpečné produkty 
rozkladu: 

Pri použití na určený účel nie sú. Pri nedokonalom horení a vplyvom termolýzy môžu sa 
tvoriť rôzne jedovaté plyny napr. oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, rôzne uhľovodíky, 
aldehydy, sadza, oxidy dusíka (Nox), oxidy fosforu, oxidy síry, oxidy zinku, sulfidy vodíka, 
merkaptány. 

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch : 

Akútna toxicita. Miestne účinky. Informácie o produkte. 

Styk s pokožkou: Nie je kategorizovaná. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
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Styk s očami: Nie je kategorizovaná. 

Vdýchanie: Nie je kategorizovaná. Výpary vo vysokých koncentráciách môžu dráždiť dýchacie cesty. 

Požitie: Nie je kategorizovaná. Môže spôsobiť podráždenie čreva, nevoľnosť, vracanie a hnačku. 

Akútna toxicita –  Informácie o zložkách  

Senzibilizácia 

Senzibilizácia: Nie je klasifikovaný ako senzibilizujúca látka. Obsahuje senzibilizujúcu(e) látku(y). Môže 
vyvolať alergické reakcie. 

Zvláštne účinky: 

Karcinogenita: Tento produkt nie je klasifikovaný ako karcinogénna látka. Počas používania v motore sa 
olej v malej miere znečisťuje produktmi rozpadu. Opotrebovaný olej pri opakovanom 
alebo dlhotrvajúcom  pôsobení na koži myší vyvolal rakovinu kože. Pri príležitostnom 
kontakte s kožou nemá vážne účinky za podmienky,  ak sa umyje vodou a mydlom. 

Mutagenita: Tento produkt nie je klasifikovaný ako mutagénny.   

Reprodukčná toxicita: Tento produkt nemá žiadne známe alebo predpokladané nebezpečenstvo pre 
reprodukciu. 

Opakovane dávkovaná toxicita: 

Subkronická toxicita: Nie sú informácie. 

Toxicita pre špecifický 
cieľový orgán (STOT):  

 

Iné informácie: 

Iné škodlivé účinky: Častý a dlhotrvajúci kontakt so znečisteným odevom môže viesť  k podráždeniu pokožky 
(vyrážky). 

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

12.1 Toxicita:  

Nie je klasifikovaný. 

Akútna vodná toxicita – informácie o produkte  

Žiadne informácie.  

Akútna vodná toxicita – informácie o zložkách 

Chronická vodná toxicita – informácie o produkte 

Žiadne informácie.  

Chronická vodná toxicita – informácie o zložkách 
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Suchozemské organizmy 

Žiadne informácie. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť  

Všeobecné informácie:  Žiadne informácie. 

12.3 Bioakumulačný potenciál:  

Informácie o produkte:  Žiadne informácie. 

log Pow:  Žiadne informácie. 

Informácie o zložkách: Žiadne informácie. 

12.4 Mobilita v pôde:  

Pôda:   Na základe fyzikálnych vlastností prípravok vykazuje nízku mobilitu. 

Ovzdušie: Obmedzené odparovanie. 

Voda:   Nie je rozpustná vo vode. Šíri sa po povrchu vody. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:  

Posúdenie PBT a vPvB: Žiadne informácie. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky:  

Všeobecné informácie: Žiadne informácie. 

13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ  

13.1 Metódy spracovania odpadu: 

Odpady zo zvyškov / 
nepoužitých výrobkov: 

Zabráňte úniku do  životného prostredia. Treba ním manipulovať v súlade s Európskymi 
smernicami o odpadoch a nebezpečných odpadoch. Výrobok treba odstrániť podľa 
miestnych predpisov. Kde je možné, tam recyklácia má prednosť voči nakladaním 
a spálením odpadu. Po použití treba tento olej odoslať na zberné miesto použitého oleja. 
Nevhodná likvidácia použitého oleja ohrozuje životné prostredie. Je zakázané zmiešať  
s akýmkoľvek cudzím materiálom (napr. riedidlá, brzdová a chladiaca kvapalina). 

Znečistený obal:  Odporúča sa odovzdať firme majúcej licenciu na spracovanie odpadu. Výrobok treba 
odstrániť podľa miestnych predpisov. 

Kód EWC: Tu znázornený kód je len odporúčanie: 13 02 05. Podľa Európskeho katalógu odpadov sú 
nie sú kódy odpadov špecifické pre produkt, ale pre jeho použitie. Kód odpadu musí 
prideliť používateľ na základe jeho konkrétneho použitia. 
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14 INFORMÁCIE O DOPRAVE  

ADR/RID: nie je zaradený 

IMDF/IMO: nie je zaradený 

ICAO/IATA: nie je zaradený 

ADN: nie je zaradený 

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 sú údaje.  

16 INÉ INFORMÁCIE  

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

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  

   

Skratky, písmená: 

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Americký výbor priemyselných hygienikov; 

bw = body weight = telesná hmotnosť; 

bw/day = body weight/day = telesná hmotnosť/deň;  

EC x = Effect Concentration associated with x% response = Stredná efektívna koncentrácia na X %;  

GLP: Good Laboratory Practice = Dobré laboratórne cvičenie; 

IARC = International Agency for Research of Cancer = Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny;  

LC50 = 50% Lethal concentration = Letális koncentráció 50% - Letálna koncentrácia 50 %;  

LD50 = 50% Lethal Dose = Letális dózis 50% - Letálna dávka 50 %; 

LL = Lethal Loading = Letálne zaťaženie; 

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci;  
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NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Úroveň expozície, pri ktorej nie je pozorovaný nepriaznivý účinok;  

NOEC = No Observed Effect Concentration = Koncentrácia bez pozorovateľného účinku;   

NOEL = No Observed Effect Level = Hladina bez pozorovateľného účinku;  

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;  

OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia;  

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material =Látky  

s neznámym alebo premenlivým zložením, komplexné produkty reakcií alebo biologické materiály;  

DNEL = Derived No Effect Concentration = Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom; 

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom; 

dw = dry weight = suchá hmotnosť; 

fw = fresh water = Pitná voda; 

mw = marine water = Morská voda;  

or = occasional release = Občasné uvoľnenie. 

 

Skratky z časti 8: 

 

TWA = Time weighted average = Časovo vážený priemer;  

PK: Dovolená priemerná koncentrácia; 

STEL = Short term Exposure Limit = Expozičný limit krátkodobý;  

CK: Dovolená najvyššia koncentrácia;  

REL = Recommended exposure limit = Odporúčaný expozičný limit;  

TLV = Threshold Limit Values = Hraničné expozičné hodnoty; 

PEL = Permissible exposure limit = Priepustný expozičný limit;  

CLV = Ceiling Limit Value = Maximálna koncetrácia (MK). 

 + Látka spôsobiaca senzitivitu  * Cez kože 

 ** Označenie nebezpečenstva  C: Karcinogénny    

 M: Mutagénny    R: Toxický na rozmnoženie.   

 

Táto karta bezpečnostných údajov sa zodpovedá k požiadavkám nariadenie 1907/2006 ES.  

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. 


