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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 RACE&CLASSIC 15W50 

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

Mazivo na bežné použitie. 

Neodporúčané požitie: Nie je známe. 

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 96 518 260 
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 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): Nepovažuje sa za nebezpečnú zmes. 

Bezpečnostné pokyny – vety H: nie sú. 

2.2 Prvky označovania 

Výstražné upozornenia – vety H: nie sú. 

Bezpečnostné upozornenie – vety P: nie sú. 

 

EUH 208 – Obsahuje kyselinu benzénsulfónovú, propénovaná, vápenatá soľ, prealkalizovaná. Môže vyvolať alergickú 

reakciu. 

EUH 210 – Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Zaobchádzanie s produktmi, ktoré obsahujú chemické látky nepredstavia zvláštne nebezpečenstvo, ak dodržíme 

obvyklé opatrenia (oddiel č. 7) a nosíme predpísané osobné ochranné prostriedky (oddiel č. 8). 

Produkt nevypúšťať nekontrolovane do okolitého prostredia. 

Produkt neobsahuje takú zložku, ktorá spĺňa kritériá pre PBT a vPvB.  

ODDIEL 3  ZLOŽENIE / INFORMÁCI E O ZLOŽKÁCH  

3.1 Látky:  Neaplikovateľné. 

3.2 Zmesi:  Všeobecná informácia: Zmes vysoko rafinovaných základných olejov a  prísad. 

 

mailto:info@metabond-slovakia.sk
mailto:metabond@metabond.hu


 

METABOND RACE&CLASSIC 15W50 

Verzia: 1.0-SK 

Dátum vydania: 26.február 2018. 

 

 

 2 z 9 
 

Názov látky Číslo CAS 
Číslo ES / 

ECHA 
Číslo 

REACH 
Konc. (%) 

Klasifikácia 1272/2008/ES (CLP) 

Pikt. nebez. Kat. rizika H-veta 

Polyolefín-polyamín 
sukciminid, 
boritný* 

polymér polymér - 1,00 - < 5,00 - Aquatic Chronic 4 H413 

Polyolefín-polyamín 
sukciminid* 

polymér polymér - 1,00 - < 5,00 - Aquatic Chronic 4 H413 

Kyselina 
fosforoditiová,  
O,O-di-C1-14-
alkylestery, zinočnaté 
soli* 

68649-42-3 272-028-3 - 1,00 - < 2,50 
GHS05 
GHS09 

Nebezpečenstvo 

Eye Dam. 1 
Aquatic Chronic 2 

H318 
H411 

Kyselina 
benzénsulfónová, 
propénovaná, vápnetá 
soľ, prealkalizovaná* 

68610-84-4 271-877-7 - 0,10 - < 1,00 
HGS07 
Pozor 

Skin. Sens. 1 
Aquatic Chronic 4 

H317 
H413 

Rozvetvený Alkyl-
fenol a vápnik 
rozvetvetný alkyl-
fenol* 

polymér polymér - 0,10 - < 0,25 

GHS07 
GHS08 
GHS09 

Nebezpečenstvo 

Repr. 1B 
Aquatic Chronic 1 

Skin. Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 

H360 
H410 
H315 
H319 

 

* Klasifikácia od výrobcu, látka nie je uvedená v prílohe č. IV. nariadenia 1272/2008/ES. 

 

Každá koncentrácia je uvedená hmotnostnom percente, okrem zložiek plynovým skupenstvom. Koncentrácia plynov sa 

rozumie objemovom percente.  

 

Rafinované minerálne oleje v produkte sú oslobodené z klasifikácie ako karcinogénna látka podľa poznámky L. 

nariadenia 1272/2008/ES: 

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 3 % látok 

extrahovateľných DMSO stanovených metódou IP 346 „Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých 

základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou 

dimetylsulfoxidom“, Ústav pre ropu, Londýn (Institute of Petroleum, London).     

 

Celý text H-viet viď oddiel č. 16. 

ODDIEL 4  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné informácie:  Okamžite odstráňme kontaminované časti odevu. 

Prehltnutie:   Dôkladne vypláchnite ústa. 

Vdýchnutie:   Zabezpečiť postihnutému preniesť na čerstvý vzduch. 

    Ak sa vyskytnú príznaky, objavte sa na lekára. 

Kontakt s pokožkou:  Očistiť s mydlom a vodou.  

Zasiahnutie očí:    Rozovrieť očné viečka a vypláchnuť veľkým množstvom vody. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne a oneskorené 

Môže spôsobiť podráždenie kože a očí. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

Ak sa vyskytnú príznaky, objavte sa na lekára. 
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ODDIEL 5  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodný hasiace prostriedky: Oxid uhličitý, hasiaci prášok, vodná hmla. Väčší požiar likvidovať penou odolnou voči 

alkoholu alebo vhodnou hmlou namiešaná s povrchovo aktívnou látkou. 

Nevhodné hasiace prostriedky: Plný vodný prúd.  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Pri rozpade alebo požiari produktu môžu sa uvoľniť  oxid uhoľnatý a iné toxické plyny 

a pary. Inhalácia týchto látok môže vážne poškodiť zdravie. 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Ak je to možné bez rizika, tak nádoby odstráňte z  dosahu požiaru. Zvyšky požiaru 

a hasiacu vodu je potrebné zlikvidovať podľa príslušných predpisov. 

Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene uschovať a nevypúšťať do kanalizácie. 

Použiť celkový ochranný odev podľa predpisov a  dýchaciu masku s nezávislým 

prívodom vzduchu. 

ODDIEL 6  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  

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. 

6.1.2 Pre pohotovostný personál 

    V prípade úniku zmesi treba dávať pozor na klzký povrch. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabrániť zväčšovaniu uniknutého množstva (napr. pomocou spojiva alebo hrádze). 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri úniku veľkého množstva prípravku 

informujte príslušné orgány. Ak je to v bezpečí možné, zabráňme ďalší únik produktu. 

Uniknutý produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Uniknutý produkt nechať vsiaknuť do interného absorpčného materiálu (piesok, 

silicit, univerzálne spojivo, piliny). Pozbieraný odpad likvidujme z mysle predpisov.  

Ak je to v bezpečí možné, zabráňme ďalší únik produktu. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Ďalšie a podrobné informácie sú v oddieli 7, 8 a 13. 

ODDIEL 7  ZAOBCHÁDZANIE A  SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

7.1.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Dodržanie priemyselných hygienických postupov je povinné. Treba zabrániť 

vzniknutie aerosólov. Počas práce sa nesmie jesť, piť a fajčiť. Dodržiavajte všeobecné 

bezpečnostné opatrenie na zaobchádzanie s minerálnymi olejmi a chemickými 

látkami.       
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7.1.2 Technické opatrenia 

Zabezpečiť vhodné vetranie! 

7.1.3 Protipožiarne a protivýbušné predpisy 

Neohrievajte produkt na teplotu blízko bodu vzplanutia.  

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility  

7.2.1 Podmienky bezpečného skladovania 

Dodržiavať miestne predpisy na  skladovanie produktov, ktoré môžu znečistiť vodu. 

Trieda skladovania: 10. horľavé kvapaliny (údaj výrobcu). 

7.2.2 Nekompatibilné materiály  

Viď oddiel č 10.5. 

7.2.3 Typ materiálu, ktorý sa používa na balenie/skladovanie 

Žiadne špeciálne opatrenia. 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Nie sú v dispozícii špeciálne pokyny.  

ODDIEL 8  KONTROLY EXPOZÍCIE /  OSOBNÁ OCHRANA  

8.1 Kontrolné parametre 

Pracovné expozičné limity: nie sú. 

DNEL Typ expozície Častosť expozície Poznámka 

Zamestnanec Používateľ    

žiadny údaj žiadny údaj Dermálna 
Krátka (akútna) 

Zdĺhavá (opakovaná) 
žiadny údaj 

žiadny údaj žiadny údaj Inhalačná 
Krátka (akútna) 

Zdĺhavá (opakovaná) 
žiadny údaj 

žiadny údaj žiadny údaj Orálna 
Krátka (akútna) 

Zdĺhavá (opakovaná) 
žiadny údaj 

 

PNEC  
Častosť expozície Poznámka 

Voda Pôda Ovzdušie 

žiadny údaj žiadny údaj žiadny údaj 
Krátka (jednorazová) 

Zdĺhavá (stála) 
žiadny údaj 

žiadny údaj žiadny údaj žiadny údaj 
Krátka (jednorazová) 

Zdĺhavá (stála) 
žiadny údaj 

žiadny údaj žiadny údaj žiadny údaj 
Krátka (jednorazová) 

Zdĺhavá (stála) 
žiadny údaj 

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. Zabezpečiť účinné vetranie! Pri pracovnej činnosti s vstupom (nádrže, 
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kontajner) je potrebné zabezpečiť prívod vzduchu vhodného na vdýchnutie a nosiť 

predpísaný dýchací prístroj. 

8.2.2 Osobné ochranné opatrenia, ako napríklad ochranné prostriedky 

Pred prestávkami a ukončení práce umyť ruky.  

Nosiť osobný ochranný výstroj podľa potreby.  

Osobné ochranné prístroje treba vyberať v súlade noriem CEN a v spolupráci distribútorom ochranný h pomôcok.  

Počas použitia minerálnych olejov a chemických látok  v každom prípade treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia.  

Dodržiavať predpisy osobnej hygieny (napr. umyť ruky po ukončení práce, pred jedlom a pitím alebo pred fajčením). 

Kvôli odstraňovaniu nečistôt treba často vyprať odev. Obuv, ktorú sa nedá vyčistiť treba vymeniť za inú. 

 

1. Ochrana očí/tváre:  Ak hrozí vstreknutie do očí, je potrebné nosiť ochranné okuliare (EN 166). 

2. Ochrana kože:  

a) Ochrana rúk: Treba používať ochranné rukavice z nitrilu (EN 374). Minimálny permeačný čas (čas  

porušenia): ≥ 480 min. Odporúčaná hrúbka rukavice: ≥ 0,38 mm. Zabráňte 

dlhodobému alebo opakovanému kontaktu prípravku s pokožkou. Pre úplné 

informácie s ohľadom rukavíc vyhľadajte výrobcu. Pre úplnú ochranu rúk používajte 

krém na ruky. Noste ochranné rukavice, ak sa spĺňa bezpečnostné predpisy.  

b) Iné:   Handry kontaminované s produktom nenoste v kapse pracovného odevu. Noste  

ochranný odev zodpovedajúci predpismi.  

3. Ochrana dýchacích ciest: Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Vyvarujte sa vdychovaniu  

výparov a postrekov. 

4. Tepelné riziko:  nie je známe. 

8.2.3 Expozícia-kontrola životného prostredia 

Nie sú zvláštne pokyny.  

ODDIEL 9  FYZIKÁLNE A  CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vonkajšia charakteristika:    červená kvapalina 

Zápach:       charakteristický 

Prah zápachu:      na zmes nie je aplikovateľné 

pH hodnota:      neaplikovateľné 

Bod topenia/mrazu:     na zmes nie je aplikovateľné 

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

Začiatočný bod varu:     hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 

Bod vzplanutia:       > 100 °C 

Rýchlosť vyparovania:     na zmes nie je aplikovateľné 

Zápalnosť (tuhý, plynový stav):    hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 

Dolná/horná zápalná hranica alebo výbušné oblasti: na zmes nie je aplikovateľné 

Tlak pary:      na zmes nie je aplikovateľné 

Hustota pary:      na zmes nie je aplikovateľné 

Relatívna hustota:     žiadny údaj* 

Rozpustnosť(i):      vo vode sa nerozpustný  

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:   na zmes nie je aplikovateľné 

Samozápalná teplota:     hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 

Teplota rozkladu:     hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 

Viskozita:      kinematická: 144 mm2/s  40 °C 

Nebezpečenstvo výbuchu:    hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 

Oxidačné vlastnosti:     hodnota z hľadiska klasifikácie nie je relevantná 
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9.2 Iné informácie 

Hustota pri 15 °C:     0,86 g/cm3 

* Výrobca na tento parameter neurobil skúšku, alebo výsledky skúšok počas vystavenia karty bezpečnostných 

údajov neboli ešte v dispozícii.  

ODDIEL 10  STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Výrobok je za normálnych okolností stabilný. 

10.2 Chemická stabilita: Výrobok je za normálnych okolností stabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcii: Výrobok je za normálnych okolností stabilný. 

10.4 Prostredie, ktorým sa treba vyhnúť: Neohrievajme produkt na teplotu blízko k bodu vzplanutia. 

10.5 Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné prostriedky, silné kyseliny a  lúhy. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri termickom rozklade alebo počas horenia môžu sa uvoľniť oxidy 

uhlíka, toxické plyny alebo pary. 

ODDIEL 11  TOXIKOLOGICKÉ INFORM ÁCIE  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita:    Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu.  

Poleptanie/podráždenie kože:  Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu. 

Vážne poškodenie/podráždenie očí: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu. 

Senzibilizácia dýchacích ciest a kože: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu, ale 

obsahuje:  kyselina benzénsulfónová, propénovaná, vápnetá soľ, prealkalizovaná. 

Môže vyvolať alergické reakcie. 

Mutagenita zárodkových buniek: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu. 

Karcinogénny účinok: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu. 

Reprodukčná toxicita: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu. 

Toxicita cieľového orgánu po  Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu.  

jednorazovej expozície (STOT): 

Toxicita cieľového orgánu po  Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu.  

opakovanej expozície (STOT): 

Aspiračné nebezpečenstvo: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu.  

11.1.1 Zhrnutie výsledok klinických skúšok: Údaje nie sú v dispozícii.  

11.1.2 Vzťahujúce toxikologické údaje 

Akútna toxicita: 

Údaje vzťahujúce sa na produkt: Podľa údajov, ktoré sú v dispozícii produkt nie je klasifikovaný, ako toxický 

(orálny, dermálny, inhalačný). 

Údaje vzťahujúce sa na zložky: 

Kyselina fosforoditiová, O,O-di-C1-14-alkylestery, zinočnaté soli (CAS číslo: 68649-42-3): 

LD50 (orálny, potkan):   > 2001 mg/kg 

LD50 (dermálny, potkan):   > 2001 mg/kg 

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože: 

Údaje vzťahujúce sa na produkt:  Na základe experimentálnych údajov koncentrácia v produkte prítomných 

senzibilizačných zložiek nevyvoláva senzibilizáciu kože. 

11.1.3 Informácie vzťahujúce sa na expozičných ciest: 

Prehltnutie, dýchanie, styk s kožou, kontakt s okom. 
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11.1.4 Príznaky spoločné s fyzickou, chemickou a toxikologickou charakteristikou 

Môže spôsobiť podráždenie kože a oči.  

11.1.5 Oneskorené a okamžité účinky odvodené z krátkodobej a dlhodobej expozícii, a chronické účinky: 

Kyselina benzénsulfónová, propénovaná, vápnetá soľ, prealkalizovaná. Môže vyvolať alergické reakcie. 

11.1.6 Účinky pochádzajúce z interakcii 

Údaje nie sú v dispozícii.  

11.1.7 Nedostatky osobných údajov: Nie sú informácie 

11.1.8 Iné informácie: Údaje nie sú v dispozícii. 

Podľa našich skúseností a informácii, ktoré máme v dispozícii produkt nemá škodlivé účinky pri vhodnom manipulácii 

a použití.  

ODDIEL 12  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita: Na základe údajov, ktoré sú v dispozícii, nespĺňa kritéria na klasifikáciu.  

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Na zmes nie je aplikovateľné. 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Na zmes nie je aplikovateľné. 

12.4 Mobilita v pôde: Na zmes nie je aplikovateľné. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Produkt neobsahuje takú zložku, ktorá sa zodpovedá kritériám PBT  

a vPVB.  

12.6 Iné nepriaznivé účinky:  

Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK, nemecké usmerňovanie, podľa samotriedenia): 2  látky ohrozujúca vody. 

ODDIEL 13  OPATRENIA PRI NEŠKODOVANÍ  

13.1 Metódy spracovania odpadu 

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

zákonov ako nebezpečný odpad v povolenom zariadení. 

13.1.1 Informácie o zneškodňovaní produktu: 

Zneškodňovať v súlade s predpismi. Je zakázané vypustiť do kanalizácie; zmes a nádobu 

likvidovať bezpečnou metódou. Počas skladovania použitého produktu treba dodržiavať 

odpadové kategórie a pokyny na zmiešanie. 

EWC kód odpadu: 13 02 05*   

Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje. 

* nebezpečný odpad 

13.1.2 Informácie o zneškodňovaní obalu: 

Zneškodňovať v súlade s predpismi. 

13.1.3 Fyzické/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť manipuláciu s odpadom: 

Nie sú známe.  

13.1.4 Pokyny pre zaobchádzanie s odpadovou vodou: 

Nie sú známe. 
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13.1.5 Možné zvláštne opatrenia s metódami zaobchádzania s odpadom: 

Nie sú údaje. 

ODDIEL 14  INFORMÁCIE O DOPRAVE     

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA: 

Z pohľadu prepravy nie je usmerňované. 

 

14.1 Číslo OSN: nie je. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: nie je. 

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

14.4 Obalová skupina: nie je. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie sú informácie. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie sú informácie. 

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  

Údaje súvisiace s revíziou karty bezpečnostných údajov.  

Bola urobená revízia karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia 2015/830 (EU) (časť 1 -16). 

 

´Plný text skratiek, ktoré sú v karte: 

DNEL: Derived no effect level (odvodená hodnota limitu bez účinku); PNEC: Predicted no effect concentration 

(predpokladaná koncentrácia bez účinku); CMR účinky: karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita. PBT: 

perzistentný, bioakumulatívny a toxický; vPvB: vysoko perzistentný a vysoko bioakumulatívny; MK-hodnota: 

maximálny koncentrácia; VOC (Volatile Organic Compound): prchavé organické zlúčeniny; ADR: Európska dohoda  

o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. ADN: Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave 

Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; IATA: Medzinárodná spločnosť pre leteckú prepravu; IMDG: 

Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok. 
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Metódy na kalcifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: podľa výpočtovej metódy na základe známych 

nebezpečenstiev zložiek, nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar.    

 

Úplný text H-viet v časti 2 a 3: 

 

H315  Dráždi kožu. 

H317  Môže vyvolať elegickú kožnú reakciu. 

H318  Spôsobuje vážne poškodenia očí. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H360  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo narodeného dieťaťa.  

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. 

EUH 208 Obsahuje: kyselina benzénsulfónová, propénovaná, vápnetá soľ, prealkalizovaná. Môže vyvolať 

alergickú reakciu. 

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.  

 

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. 

 


