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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 nariadení 1907/2006/ES, 1272/2008/ES a 2015/830/EU  

ODDIEL 1  IDENTIFIKÁCIA  LÁTKY / ZMESI A  SPOLOČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu   METABOND SPIRIT 

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

Prísada do motorového oleja pre osobné vozidlá. 

Neodporúčané požitie: odlišné od predpísaného použitia. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Distribútor / Importér: 
METABOND SLOVAKIA, s.r.o. 
Hviezdoslavova 1666/6 
946 03 Kolárovo 
Tel.: +421 35 777 8 763 
e-mail: info@metabond-slovakia.sk 

Hlavný distribútor / výrobca: 
Metabond Magyarország Kft. 
Szigligeti Ede u. 5.,  
9030 Győr 
Tel.: +36 70 271 9575 
e-mail: 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 

ODDIEL 2  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI  

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Podľa výrobcu, ako aj podľa nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP1) a jeho zmien produkt je klasifikovaný, ako nebezpečná 

zmes/výrobok. 

Klasifikácia  Trieda nebezpečenstva Kategória nebezpečenstva 

Nebezpečenstvo pre životné 
prostredie: 

Aquatic Chronic 3 
Nebezpečné pre vodné 

prostredie 
Chronické nebezpečenstvo. 

3 

 

Produkt nie  je zaradený do zdravotných a fyzických nebezpečných tried.  

2.2 Prvky označovania 

Piktogram: nie je potrebný. 

Výstraha: nie je potrebná. 

H-vety – upozornenia o nebezpečnosti/riziká zmesi: 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P-vety – pokyny na bezpečné zaobchádzanie: 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu: podľa medzinárodných predpisov. 

                                                                    
1 CLP: Classification, Labelling and Packaging 

mailto:info@metabond-slovakia.sk
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2.3 Iná nebezpečnosť, iné informácie 

Produkt je horľavá, viskózna zmes derivátov minerálnych olejov s vysokým bodom vzplanutia a prísad. 

Pri kontakte s okom môže spôsobiť podráždenie. Pri kontakte s pokožkou u senzibilných ľudí môže spôsobiť 

podráždenie.  

Výsledky hodnotenia PBT a vPvB: žiadny údaj. 

Obmedzenie na distribúciu a použitie výrobku uvedené v prílohe a úprave nariadenia REACH XVII. nie je, lebo 

koncentrácia látky, ktorá spôsobuje reprodukčnú toxicitu je menšia, ako všeobecná koncentračná hranica.  

ODDIEL 3  ZLOŽENIE / INFORMÁCI E O ZLOŽKÁCH  

3.1 Látky:  Nie je relevantné. 

3.2 Zmesi:  produkt je zmes, obsahuje prísady rozpustené v  minerálnych základných olejoch. 

Nebezpečné komponenty Konc. 
Kód triedy a kategórie 
nebezpečnosti, H-vety 

4,4´-metylén bis (dibutylditiokarbamát)* 
EINECS číslo: 233-593-1, CAS číslo: 10254-57-6 
REACH reg. číslo: 01-2119708416-41 

10 – 15 % Aquatic Chronic 4, H413 
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Destiláty minerálnych olejov zmes** 
EINECS číslo: 265-157-1, REACH reg. číslo: 01-2119484627-25 
EINECS číslo: 265-169-7, REACH reg. číslo: 01-2119471299-27 
EINECS číslo: 265-158-7, REACH reg. číslo: 01-2119487077-29 
EINECS číslo: 265-159-2, REACH reg. číslo: 01-2119480132-48 

15 – 35 % 

EU triedenie komponentov: 
Carc. 1B, H350 (L) 
Triedenie zmesi podľa výrobcu: 
Asp. Tox. 1, H304 

Reakčná zmes izomérov: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tbutil-4-hydroxyfenyl)-
propanoát 
EINECS číslo: 406-040-9, CAS číslo: 125643-61-0 
Index číslo: 607-530-00-7, REACH reg. číslo: 01-0000015551-76 

7 – 20 % Aquatic Chronic 4, H413 

Zinkium-O,O,O´,O´-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(fosforoditioát)* 
EINECS číslo: 218-679-9, CAS číslo: 2215-35-2 
REACH reg. číslo: 01-2119953275-34 

2 – 4 % 
Eye Dam. 1, H318***; Skin Irrit. 2, 
H315;  
Aquatic Chronic 2, H411 

Bis(nonylfenyl)amín* 
EINECS číslo: 253-249-4, CAS číslo: 36878-20-3 
REACH reg. číslo: 01-2119488911-28 

1 – 4 % Aquatic Chronic 4, H413 

Dodecylfenol, rozvetvený 
EINECS číslo: 310-154-3, CAS číslo: 121158-58-5 
Index číslo: 604-092-00-9, REACH reg. číslo: 01-2119513207-49 

< 0,2 % 

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam 1, H318;  
Repr. 1B, H360F; 
Aquatic Acute 1, H400, M(akútny): 10 
Aquatic Chronic 1, H410, 
M(chronický):10 

 

(L) Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3% extraktu-DMSO 

nameraných podľa (Institute of Petroleum, London) IP346, „PCA (Polycyclic Aromatics) určovanie 

polycyklických aróm v nepoužitých mazacích základných olejoch a ropných frakcií bez asfalténu - metóda 

refrakčného indexu výťažku dimetyl sulfoxidu.  

* Látka nemá harmonizovanú klasifikáciu podľa EU, daná klasifikácia je podľa výrobcu. 

** Zmes medzi nasledujúcich derivátov obsahuje jeden alebo viac: 

EINECS číslo: 265-157-1, CAS číslo: 64742-54-7, Index číslo: 649-467-00-8; Destiláty (minerálny olej), hydrogenačne 

rafinované, ťažké parafínové; 

EINECS číslo: 265-169-7, CAS číslo: 64742-65-0, Index číslo: 649-474-00-6; Destiláty (minerálny olej), extrakcia 

rozpúšťadlom, zbavené vosku, ťažké na báze parafínu; 

EINECS číslo: 265-158-7, CAS číslo: 64742-55-8, Index číslo: 649-468-00-3; Destiláty (minerálny olej), hydrogenačne 

rafinované, ľahké na báze parafínu; 

EINECS číslo: 265-159-2, CAS číslo: 64742-56-9, Index číslo: 649-469-00-9; Destiláty (minerálny olej), extrakcia 

rozpúšťadlom, zbavené vosku, ľahké parafínové. 

*** Špeciálny koncentračný limit výrobcu: Eye Dam. 1, H318: 10 % ≤ C ≤ 100 %.  
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Prítomnosť inej nebezpečnej zložky výrobca neoznačil. Ďalšie komponenty (ester mastnej kyseliny) sa nemôžu 

považovať za nebezpečné látky podľa platných právnych noriem, alebo ich koncentrácia vo výrobku nedosahuje tú 

hranicu, po ktorej by sa podľa miery nebezpečenstva mala zohľadňovať. Značky nebezpečenstva, triedy a kategórie 

nebezpečenstva, H-vety sa týkajú na čisté komponenty, identifikáciu nebezpečenstva výrobku sa udáva oddiel 2. Celý 

text H-viet, resp. význam skratiek viď v časti 16. 

ODDIEL 4  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné informácie: Postihnutého treba okamžite odniesť od zdroja nebezpečenstva. Prípravkom zasiahnutý odev 

a obuv treba okamžite odstrániť, a pred ďalším použitím treba vyprať.  U zraneného, ktorý je v bezvedomí, alebo 

v kŕčovom stave je zakázané vyvolávať zvracanie a prijímanie tekutín cez ústa!  

Odbornosť a rýchlosť prvej pomoci môže výrazne znížiť vniknutie a vážnosť príznakov! 

V prípade vdýchnutia: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, tesný odev uvoľnite a uložte v pokoji.  

Ak sa vyskytnú príznaky, obráťte sa na lekára. 

Styk s pokožkou: Prípravkom zasiahnutý odev treba okamžite odstrániť, postihnutú pokožku poriadne umyť s vodou 

a mydlom. Na umývanie je zakázané požívať benzín, petrolej alebo iné rozpúšťadlo. Ak príznaky pretrvávajú, 

vyhľadajte lekársku pomoc. 

Styk s očami: Okamžite vyplachujte oči prúdom vody po dobu aspoň 15 minút, držiac zdvihnuté viečka. Ak je to možné, 

tak odstráňte kontaktné šošovky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Požitie: NEVYVOLÁVAŤ VRACANIE! Ústa treba vypláchnuť vodou. Zranenému nepodávajte piť mlieko alebo alkohol! 

Zvlášť dbajme na to, aby v prípade zvracania bola hlava nižšie, aby sa zvratky nemohli dostať do pľúc. Okamžite 

vyhľadať lekára. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne a oneskorené 

Nie sú očakávané. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

Ak sa objavia príznaky otravy, alebo podozrenie z otravy, treba ihneď prerušiť prácu, a na mieste poskytnúť prvú 

pomoc, po ktorej treba zabezpečiť lekársku pomoc. Ukážme etiketu výrobku, alebo zabezpečme ku nahliadnutiu kartu 

bezpečnostných údajov. Poznámka pre lekára: Ošetrite podľa príznakov. 

ODDIEL 5  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, hasiaca pena, oxid uhličitý, je vhodné vybrať podľa horiacich materiálov 

v prostredí. 

Nevhodné hasiace prostriedky: silný prúd vody, lebo môže prispieť k rozstreknutiu horiacej látky a s tým pádom 

k šíreniu ohňa. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Produkt je horľavý. Pri nedokonalom horení môže vzniknúť oxid uhoľnatý, neidentifikovateľné organické 

a neorganické zlúčeniny, ďalej oxidy uhlíka, síry a fosforu. 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Používať taký dýchací prístroj, ktorý je nezávislí od ochranného odevu a vzduchu okolia. Zaobchádzame s ňou ako 

chemickou horľavinou. Osoby, ktoré nemajú ochranný odev, musia sa držať v bezpečnej vzdialenosti. V prípade 

veľkého množstva horiacich produktov treba pozostatky požiaru a kontaminovanú hasiacu vodu odstrániť podľa 

miestnych pravidiel, je zakázané ich vypúšťať do kanalizácie. 
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5.4 Ďalšie informácie 

Ak môžeme bez nebezpečenstva, tak odstráňme výrobok spolu s balením z blízkosti ohňa. Ak to nie je možné, tak je 

vhodné nádobu uskladnenia chladiť vodou hmlou. Látka pláva na hladine vody. 

ODDIEL 6  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  

Odstrániť všetky zdroje požiaru, vypínať elektrické zariadenia! Zabezpečiť vhodné vetranie!   

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  

Je potrebné mať osobný ochranný odev (ochranné rukavice, ochranné okuliare), viď oddiel 8. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Vyliata látka sa do kanalizácie a živej vody dostať nemôže! Zaobchádzanie s odpadom a likvidácia musí byť podľa 

predpisov. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Veľké množstvo uvoľneného produktu treba nasiaknuť pomocou nehorľavej, inertnej sacej látky (napr. piesok, 

silikagél, zemina, všeobecné spojivá) a uchovávať v zatvorenej nádobe, riadne označenej etiketou, a podľa miestnych 

predpisov ich odstránime. Malé množstvo produktu, alebo zvyšok odstráňme podľa obvyklých čistiacich postupov. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Podrobné informácie sú v častii 8 a 13. 

ODDIEL 7  ZAOBCHÁDZANIE A  SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

Nádobou na uskladnenie treba opatrne zaobchádzať a otvoriť. V blízkosti zdroja zapálenia nepoužívať, fajčenie je 

zakázané. Max. teplota zaobchádzania je 70 °C. Predísť všetkým expozíciám (prehltnutie, kontakt s očami, kontakt 

s pokožkou, vdýchnutie, atď.). Treba umyť ruky vodou a mydlom pri kontakte s výrobkom, pred jedením, pitím, 

fajčením alebo po dokončení práce. 

7.2 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Skladovať chladnom, suchom a dobre vetranom mieste v uzavretých originálnych obaloch, ďaleko od oxidačných 

prostriedok, potravín, pitia a krmiva. Chráňme pred zdrojom tepla, plameňov, slnečným žiarením a mrazom. 

Odporúčaná teplota skladovania: pod 40 °C. Chrániť pred deťmi a zabrániť prístupu neoprávnených osôb.  

7.3 Určené použitie 

Prísada do motorového oleja pre osobné vozidlá. Spotrebitelia nech vždy prečítajú návod na použitie a dodržiavajú 

bezpečnostné pokyny ako použiť výrobok. 

ODDIEL 8  KONTROLY EXPOZÍCIE /  OSOBNÁ OCHRANA  

8.1 Kontrolné parametre 

Pracovné expozičné limity: 

Olejová hmla: MK2: 5 mg/m3 

Ďalšie limity: Deriváty minerálneho oleja/hmla:  TWA
3
: 5 mg/m

3
, STEL

4
: 10 mg/m

3
 (NIOSH, OSHA, ACGIH)

5
 

                                                                    
2 MK: maximálna koncentrácia: najvyššia povolená koncentrácia počas pracovnej zmeny, označenie: v prípade v maximálnej 
koncentrácii robenej práci počas celého pracovnoschopného života (18 – 62 rokov) pracovníka je potenciálne smrteľné riziko 
zdravia (riziko nádorového ochorenia) ≤ 1:105/rok (10 mikroriziko/rok). 
3 TWA: Time weighted avarge: priemerná koncentrácia ohľadne 8 hodinovej práce, s ktorou prípadná expozícia je dovolená. 
4 STEL: Short Term Exposure limit: koncentrácia na krátky čas (15 min.), s ktorou prípadná expozícia je dovolená. 
5 http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0472.html   
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DNEL6 hodnota pre profesionálnych používateľov:  

Destiláty minerálnych olejov, zmes 

  DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 2,7 mg/m3  

 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, lokálne vplyvy): 5,6 mg/m3 

 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 1 mg/ttkg/deň 

Reakčná zmes izomérov: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tbutil-4-hydroxyfenyl)-propanoát 

 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 3 mg/m3 

 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 8,6 mg/ttkg/deň 

Zinkium-O,O,O´,O´-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(fosforoditioát) 

 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 8,6 mg/m3 

 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 12,2 mg/ttkg/deň 

Bis(nonylfenyl)amín 

 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 5 mg/ttkg/deň 

Dodecylfenol 

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 1,762 mg/m3 

 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 0,25 mg/ttkg/deň 

 

PNEC7 hodnota: 

Destiláty minerálnych olejov, zmes 

 PNEC (druhotná otrava, orálna): 9,33 mg/kg potravina 

Reakčná zmes izomérov: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tbutil-4-hydroxyfenyl)-propanoát 

 PNEC (STP): 10 mg/l, PNEC (sladkovodné usadeniny): 0,37 mg/kg 

 PNEC (morské usadeniny): 0,037 mg/l, PNEC (pôda): 0,632 mg/kg 

Zinkium-O,O,O´,O´-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(fosforoditioát) 

PNEC (sladká voda): 4µg/l, PNEC (morská voda): 4,6 µg/l, PNEC (STP): 100 mg/l, 

PNEC (sladkovodné usadeniny): 0,074 mg/kg, PNEC (morské usadeniny): 0,007 mg/kg 

PNEC (pôda): 0,01 mg/kg, PNEC (druhotná otrava, orálna): 10,67 mg/kg potravina 

Bis(nonylfenyl)amín 

PNEC (sladká voda): 0,1 mg/l, PNEC (morská voda): 0,01 mg/l, PNEC (STP): 1 mg/l, 

PNEC (sladkovodné usadeniny): 132 000 mg/kg, PNEC (morské usadeniny): 13 200 mg/kg 

PNEC (pôda): 263 000 mg/kg 

Dodecylfenol 

PNEC (sladká voda): 0,074µg/l, PNEC (morská voda): 0,007 µg/l, PNEC (STP): 100 mg/l, 

PNEC (sladkovodné usadeniny): 0,226 mg/kg, PNEC (morské usadeniny): 0,027 mg/kg 

PNEC (pôda): 0,118 mg/kg, PNEC (druhotná otrava, orálna): 4 mg/kg potravina 

8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenie: 

 V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť poriadne vetranie. 

 Zabezpečiť ochranný odev a možnosť na umývanie.  

Hygienické opatrenie: 

 Pri práci jesť, piť a fajčiť je zakázané! 

 Pri pracovných prestávkach a po skončení práce  je potrebné poriadne umytie rúk. 

 Znečistený odev okamžite vyzliecť. 

Osobné ochranné pomôcky: 

 Ochrana rúk: Je odporúčané používať rukavice odolné voči olejom, rezistentná doba: > 480 min, Doba permeácie, 

súčiniteľ rezistencie, doba rezistencie a stálosť rukavíc sa môžu zmeniť v závislosti od výrobcu. Pred výberom 

rukavíc sa odporúča používateľom testovať rukavice. Rukavice musia spĺňať normu EN 374.    

                                                                    
6 DNEL: DERIVED NO EFFECT LEVEL (odvodená hodnota limitu bez účinku) 
7 PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (predpokladaná koncentrácia bez účinku) 
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 Ochrana dýchacích ciest: Pri poriadnom vetraní nie je potrebné. Keď koncentrácia nebezpečnej látky v ovzduší je 

vyššia ako dovolená hodnota, je potrebné použiť vhodnú, proti organických pár chrániacu masku. 

 Ochrana očí a tvári: Nie je potrebné. Ak sa vyskytne nebezpečenstvo streknutia do očí, alebo pri odstránení 

veľkých množstiev, pri priemyselných operáciách treba použiť ochranné okuliare (EN 166). 

 Ochrana pokožky: Je odporučené použiť vhodný ochranný odev. 

 

Ochrana proti environmentálnej expozície: nesmie dostať do prírody, kanalizácie, podzemných vôd. 

 

Vyššie uvedené sa tykajú odborne vykonávanej činnosti a používania podľa predpisov vo všeobecne platných 

podmienkach. Pokiaľ sa vykonáva činnosť mimo týchto podmienok, alebo počas mimoriadnych okolnosti, tak  

o ďalších potrebných opatreniach a o osobných ochranných pomôckach je odporúčané rozhodnúť sa pomocou 

odborníka. 

ODDIEL 9  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Skupenstvo:      kvapalina 

Farba:       hnedá 

Zápach:       charakteristické pre výrobok, nie je nepríjemný 

Prah zápachu:      nie je určený 

Bod vzplanutia:      žiadny údaj, odhadový8 bod vzplanutia ≥ 157 °C 

Hustota (15 °C):      0,9526 g/cm3 (EN ISO 12815:1998) 

Kinematická viskozita (40 °C):    449,8 mm2/s (EN ISO 3104:1996) 

Kinematická viskozita (100 °C):    37,36 mm2/s (EN ISO 3104:1996) 

Rozpustnosť vo vode:     nerozpustná 

pH:       nevýznamný 

Číslo kyslosti (TAN):     7,45 mg KOH/g (ASTM D 664-11a) 

Celkové bázové číslo (TBN):    22,70 mg KOH/g (ASTM D 4739-11) 

Korózny účinok na medený plech (100 °C, 1 hod.): 1a 

Bod tuhnutia:      žiadny údaj  

Bod varu:      žiadny údaj 

Hranice výbušnosti:     žiadny údaj 

Tlak pary:      zanedbateľný pri 20 °C 

Rýchlosť vyparovania:     žiadny údaj 

Rozdeľovací koeficient:     žiadny údaj 

Samozápalná teplota:     žiadny údaj 

Teplota rozkladu:     žiadny údaj 

Výbušné vlastnosti:     nie je výbušné 

Oxidačné vlastnosti:     nemá oxidačný vplyv 

9.2 Ďalšie informácie: 

Nie sú dostupné.  

ODDIEL 10  STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita:  

Nie je charakteristické, nie je známe nebezpečenstvo. Pri vhodnom manipulácii a skladovaní nevstúpi do reakcie, 

neuskutoční sa nebezpečná polymerizácia. 

                                                                    
8 Sú známe body vzplanutia zložiek produktu, najnižšia hodnota: 157 °C 
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10.2 Chemická stabilita:  

Pri dodržaní predpisov skladovania a manipulácie, je stabilná zmes. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcii: 

Nie sú očakávané žiadne reakcie. 

10.4 Prostredie, ktorým sa treba vyhnúť:  

Otvorený oheň, extrémne teplo, priame slnečné žiarenie, mráz. 

10.5 Nekompatibilné materiály:  

Silné oxidačné prostriedky (chlorečnany, nitridy, peroxidy, kyslík), silné kyseliny a lúhy. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 

Pri skladovaní na vysokých teplotách alebo pri požiari môžu sa vzniknúť oxidy uhlíka a síry, ďalšie plyny/pary 

obsahujúce síry a fosforu. 

ODDIEL 11  TOXIKOLOGICKÉ INFORM ÁCIE  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Posúdenie produktu bolo urobené podľa triedenia a koncentrácie toxikologických údajov vťahujúce sa na zložky a to 

podľa klasifikačný ch kritérií nariadenia CLP. 

Akútna toxicita (orálna, dermálna, inhalačná): údaje nie sú v dispozícii. Podľa dostupný informácii kritéria  

na zaradenie do akútnych nebezpečenstiev sa nespĺňajú, produkt sa nedá hodnotiť.   

Podráždenie pokožky: údaje nie sú v dispozícii. Podľa dostupný informácii o zložkách kritéria na zaradenie sa 

nespĺňajú. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie: Podľa zloženia produktu kritéria na klasifikácie sa nespĺňajú. Pri dlhodobom 

a opakovanom styku s očami môže spôsobiť ľahké podráždenie. 

Senzibilizácia kože a dýchacích ciest: údaje nie sú v dispozícii, podľa zloženia produktu kritéria na klasifikácie sa 

nespĺňajú.  

CMR účinky (karcinogénny účinok, mutagenita zárodkových buniek, reprodukčná toxicita): údaje nie sú 

v dispozícii, významný účinok, kritické nebezpečenstvo nie je známe, kritéria na klasifikácie sa nespĺňajú podľa zloženia 

produkt.  

Toxicita cieľového orgánu (jednorazová a opakovaná expozícia): údaje nie sú v dispozícii, kritéria na klasifikácie 

sa nespĺňajú podľa zloženia produkt. 

Aspiračná toxicita: Podľa viskozity produktu neznamená aspiračné nebezpečenstvo.  

ODDIEL 12  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita: 

S výrobkom cielené testovanie nevykonávali. Jeho posúdenie bolo urobené podľa akútnych a chronických toxických 

údajov na jednotlivých trofických úrovniach a podľa tabuliek 4.1.1 a 4.1.2 nariadenia CLP. Škodlivý pre vodné 

organizmy: Aquatic Chronic 3, t.j. môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky na vodné prostredie. 

 

4,4´-metylén bis (dibutylditiokarbamát) 

 LC50 (Oncorchynchus mykiss): 0,06 mg/l (krátkodobá expozícia OECD 203) 

 EC50 (Daphnia magna): 0,052 mg/l (krátkodobá expozícia OECD 202) 

 NOEC (Daphnia): 247 µg/l/21 dní (dlhodobá expozícia OECD 201) 

Destiláty minerálnych olejov, zmes 

 LC50 (Kapor, 4 dní): > 100 mg/l     NOEC (vodná blcha, 21 dní): > 10 mg/l 

 EC50 (vodná blcha, 2 dní): > 10 000 mg/l   EC50 (Scenedesmus quadricauda, 3 dní): > 100 mg/l 

 EC50 (vodná blcha, 21 dní): > 10 mg/l 
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Zinkium-O,O,O´,O´-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(fosforoditioát) 

LC50 (Pstruh dúhový, 4 dní): 4,5 mg/l    NOEC (vodná blcha, 2 dní): 10 mg/l 

 NOEC (Pstruh dúhový, 4 dní): 1,8 mg/l   NOEC (vodná blcha, 21 dní): 0,4 mg/l 

LC50 (Archosargus rhomboidalis, 4 dní): 46 mg/l  EC50 (zelená riasa, 3 dní): 21 mg/l 

 EC50 (vodná blcha, 2 dní): 23 mg/l 

Bis(nonylfenyl)amín 

 LC50 (Dánio pruhované, 4 dní): > 100 mg/l  EC50 (zelená riasa, 3 dní): 600 mg/l 

 EC50 (vodná blcha, 2 dní): > 100 mg/l 

Dodecylfenol 

LC50 (Kapor, 4 dní): 40 mg/l     NOEC (vodná blcha, 21 dní): 0,0079 mg/l 

 EC50 (vodná blcha, 2 dní): 0,037 mg/l   NOEC (vodná blcha, 21 dní): 0,0037 mg/l 

 EC50 (Mysidopsis bahia, 4 dní): > 0,58 mg/l  EC50 (zelená riasa, 3 dní): 0,36 mg/l 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Údaje tykajúce sa na biologický rozklad komponentov produktu: 4,4´-metylén bis (dibutylditiokarbamát): 21 %  

(28 dní); destiláty minerálnych olejov, zmes: 31 % (28 dní); deriváty zinkium-ditiofosfát: 1,5 % (28 dní); 

bis(nonylfenyl)amín: 0 % (28 dní); dodecylfenol: 25 % (28 dní) – OECD 301B 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

V prípade jednotlivých zložiek (dodecylfenol, bis(nonylfenyl)amín) podľa hodnôt faktorov BCF a rozdeľovacích 

koeficientov je možné  očakávať bioakumulačný potenciál.     

12.4 Mobilita v pôde 

Nie sú údaje. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Hodnotenie nebolo vykonané. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Nie je známe. 

ODDIEL 13  OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ  

Zneškodňujte v súlade so zákonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nebezpečný 

odpad v povolenom zariadení. 

 

Klasifikácia odpadu (EWC kód odpadu): 

(jeho klasifikácia sa môže zmeniť v závislosti od miesta použitia a od okolností, počas ktorej sa stal odpadom, napr.:  

12 01 07*, 13 08 99*, atď.) 

13  ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (okrem jedlých olejov, 05, 12 a 19) 

13 02  Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje 

13 02 05* Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

 

Obaľovací materiál (zašpinený): 

Prázdny obal odovzdajte v separovanom zbere v súlade so zákonom 79/2015 o odpadoch. 

ODDIEL 14  INFORMÁCIE O DOPRAVE  

Výrobok podľa medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných vecí (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)  

nie je nebezpečný tovar. 
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14.1 Číslo OSN: nie je relevantné. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: nie je relevantné 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: nie je relevantná. 

14.4 Obalová skupina: nie je relevantná. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie je relevantná. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie je relevantná. 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC : nie je 

aplikovateľné.  

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 

Nebolo urobené hodnotenie. 

ODDIEL 16  INÉ INFORMÁCIE  

Legenda KBU: Táto karta bola urobená podľa karty bezpečnostných údajov východiskových látok a podľa údajov 

tykajúcich sa produkt, a prepisuje predošlú verziu 1.0-SK zo dňa 8.5.2017. Príčina zmeny, že zloženie jednej základnej 

látky sa zmenilo. 

 

Odporúčanie na školenie: Osoby pracujúce s výrobkom by mali byť informované o nebezpečenstvách spojených  

s prácou s chemikáliami a každoročne v súvislosti s opakovaným bezpečnostným školením o všeobecných predpisoch  

o bezpečnosti a ochrane zdravia. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VŽDY MUSÍ BYŤ DOSIAHNUTEĽNÝ PRE 

PRACOVNÍKOV.  

 

Klasifikácia produktu bola uskutočnená kalkulačnou metódou. 

 

Úplný text H viet a skratiek v časti 3:  

 

Skratky tried nebezpečenstiev: (čísla po skratkách určujú kategóriu v triede, väčšie čísla znamenajú menšie 

nebezpečenstvo): Aquatic Chronic: nebezpečné pre vodné prostredie, znamená chronické nebezpečenstvo; Carc.: 

karcinogénny; Aps. Tox.: Aspiračné nebezpečenstvo; Eye Dam.: Škodlivé pre oči; Skin Irrit: dráždi kožu; Skin Corr.: 

poleptanie kože; Repr.: poškodí reprodukciu; Aquatic Acute: nebezpečné pre vodné prostredie, znamená akútne 

nebezpečenstvo; M: násobný koeficient, ktorý je použiteľný pri určení akútneho a chronického nebezpečenstva pre 
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vodné prostredie sumárnou metódou. M(akútny): M -  vzťahuje sa na akútnu vodnú toxicitu, M(chronický): M – vzťahuje sa 

chronickú vodnú toxicitu. 

 

H304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315  Dráždi kožu. 

H318  Spôsobuje vážne poškodenia očí. 

H350  Môže spôsobiť rakovinu. 

H360F  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti. 

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. 

 

Karta bezpečnostných údajov výrobku sa vzťahuje na prepravný stav a výrobok je charakterizovaný len pre bezpečné 

používanie, zneškodnenie, skladovanie, prepravu, atď., a nevzťahuje sa na zaručovanie určitých vlastností, nenahrádza 

špecifikáciu výrobku. Keď výrobok používate ako zložku iných zmesí, táto bezpečnostná karta sa na  nový výrobok už 

nesmie použiť. 

Používatelia sú sami zodpovední za tie riziká, ktoré vyplývajú z používania výrobku. Výrobca/distribútor neberie 

zodpovednosť za také osobné poranenia alebo majetkové škody, ktoré výrobok spôsobí zákazníkom, používateľom, 

alebo tretím osobám, pretože na používanie výrobku nevplýva. 


