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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 MEGASEL prísada do nafty 

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

Prísada do nafty bez popola. pre širokú verejnosť. 
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 (CLP) a jeho zmien produkt je klasifikovaný, ako nebezpečný 
výrobok. 
 
Nebezpečenstvo pre zdravie: Acute Tox. (oral, dermal, inhal.) 4 

Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Sens. 1  

H302 
H315 
H319 
H335 
H317 

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Aquatic Chronic 2 H411 

Fyzické nebezpečenstvo: zaradenie nie je potrebné.  
 
Význam skratiek a celý text H-viet viď v oddieli č. 16.  

2.2 Prvky označovania 

POZOR 

 
 

H-vety – upozornenia o nebezpečnosti/riziká zmesi: 
H302+H312+H331     Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.  
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. 
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P-vety – pokyny na bezpečné zaobchádzanie: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210     Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. 
Nefajčite. 
P261 Zabráňte vdychovaniu pár. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochrane tváre. 
P301+P330+P331     Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  
P302+P350     Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P305+P351+P338     Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P332+P313     Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku starostlivosť.  
P337+P313     Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku starostlivosť. 
P403 Uchovávajte v uzavretej nádobe.  
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako odpad: podľa miestnych predpisov. 

 
Zložky určujúce nebezpečenstvo: 2-etylhexyl-nitrát, 2-etylhexán-1-ol, amín-alkyl-amid s dlhým reťazcom. 

2.3 Iná nebezpečnosť, iné informácie: Výsledky hodnotenia PBT a vPvB: žiadny údaj, nie sú aplikovateľné. 

ODDIEL 3  ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O  ZLOŽKÁCH  

3.1 Látky:  Nie je relevantné. 

3.2 Zmesi:  Je tekutý,  zmes na báze minerálnych olejov. 

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

Je
 p

ri
da

ná
 k

 p
ro

du
kt

u 
ak

o 
zm

es
 

2-etylhexyl-nitrát* 
EINECS číslo: 248-363-6, CAS číslo: 27247-96-7 
REACH reg. číslo: 01-2119539586-27 

60 – < 100 % 

Acute Tox. (oral, dermal, inhal.) 4, 
H302, H312, H332; 
EUH044, EUH066; 
Aquatic Chronic 2, H411 

2-etylhexán-1-ol* 
EINECS číslo: 203-234-3, CAS číslo: 104-76-7 
REACH reg. číslo: 01-2119487289-20 

10 – < 19,9 % 

Acute Tox. (inhal.) 4, H332; 
Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319; 
STOT SE 3, H335 

Alkenyl-amido-alkyl-amoniak-acetát s dlhým reťazcom* 
EINECS číslo: -, CAS číslo: - 1 – 4,9 % 

Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. H319; 
Aquatic Acute 1, H400;  
Aquatic Chronic 3, H411 

Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia; petrolej** 
EINECS číslo: 265-198-5, CAS číslo: 64742-94-5 
Index číslo: 649-424-00-3 

1 – 4,9 % 
Asp. Tox. 1, H304; 
STOT SE 3, H336; 
Aquatic Chronic 2, H411 

Alkaryl-triazol* 
EINECS číslo: -, CAS číslo: - 1 – 4,9 % Acute Tox. (oral) 4, H302; 

Aquatic Chronic 3, H412 

Naftalén*** 
EINECS číslo: 202-049-5, CAS číslo: 91-20-3 
Index číslo: 601-052-00-2 

0,1 – 0,5 % 

Flam. Sol. 2, H228;  
Acute Tox. (oral) 4, H302; 
Carc. 2 H351; 
Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410 

Amín-alkyl-amid s dlhým reťazom* 
EINECS číslo: -, CAS číslo: - 0,1 – 0,5 % 

Skin Corr. 1, H314; 
Skin Sens. 1A, H317; 
Eye Dam. 1, H318;  
STOT SE 3, H335; 
Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410 

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

< 5 % netriedený 
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* Látka nemá klasifikáciu v prílohe IV. nariadenia (ES) 1272/2008, daná klasifikácia je podľa výrobcu. 
** Je destilát aromatických ropných frakcií. Je zmes aromatických uhľovodíkov počtom uhlíkových atómov C9- 

C16. (Oblasť teploty varu: 165 – 290 °C). 
*** zložka prítomná v < 1 %, ale treba uviesť, lebo má pracovný expozičný limit.  
Prítomnosť inej nebezpečnej zložky výrobca neoznačil. Ďalšie komponenty 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 č. 2. Celý text H-viet, resp. význam skratiek 
viď v oddieli č. 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! 
Styk s pokožkou: Prípravkom zasiahnutý odev a obuv treba okamžite odstrániť. Pred odstránením zasiahnutý odev 
umyť dostatočne s vodou alebo noste rukavice. Postihnutú pokožku poriadne umyť s vodou a mydlom pod tečúcou 
vodou. Nosený odev pred ďalším použitím treba vyprať.  Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Styk s očami: Okamžite vyplachujte oči dostatočným množstvom  vody po dobu aspoň 5 – 10 minút, viečka podržte 
palcom a ukazovákom široko otvorené a pohybujte očami na všetky strany.  Ak je to možné, tak odstráňte kontaktné 
šošovky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 
V prípade vdýchnutia: Postihnutého okamžite preneste na čerstvý vzduch, tesný odev uvoľnite a uložte v pokoji. Ak 
nedýcha, okamžite poskytnúť umelé dýchanie a vyvolať lekársku pomoc. Pri nedostatočnom dýchaní dajte vdychovať 
kyslík. Vyhľadať lekára! 
Požitie: Ústa treba vypláchnuť vodou. NEVYVOLÁVAŤ VRACANIE kvôli nebezpečenstvu aspirácie. Obzvlášť dbajme  
na to pozor, že 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 

Môže spôsobiť dráždenie dýchacích ciest pri expozícií väčšieho množstva dymu, pár, hmly alebo aerosólu. Pri kontakte 
s očami alebo s pokožkou môže spôsobiť podráždenie. Po požití môže spôsobiť nevoľnosť a hnačku. Môže spôsobiť 
bolesť hlavy, nutkanie na zvracanie, závrat a zníženie krvného tlaku. 
Rada poskytovateľom prvej pomoci: chráňte sa dostatočne proti expozícii chemických látok  alebo proti chorobám 
prenášajúcich krvou pomocou rukavíc, masku a okuliarom, ak používate CRP dýchaciu masku, oživovací vak alebo iný 
dýchací prístroj. Po poskytnutí prvej pomoci umyte si svoju pokožku vodou a mydlom.  

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, resp. kartu bezpečnostných údajov. 
Poznámka pre lekára: Pri požiari vdýchnutie rozkladu produktov môže spôsobiť oneskorené príznaky. Exponovanú 
osobu prípadne treba držať pod lekárskou prehliadkou na dobu 48 hodín.  

ODDIEL 5  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, hasiaci prášok, hasiaca pena, vodný postrek, vodná hmla. 
Nevhodné hasiace prostriedky: silný prúd vody. 
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nad 100 °C môžu vzniknúť samorýchlovacie, exotermické reakcie, ktoré sú spolu s rýchlim zvýšením teploty a tlaku, 
skladovacia nádoba sa môže prasknúť. Pri horení môže vzniknúť toxické plyny, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy 
dusíka. 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Je potrebné používať kompletný k predpisom EN 469 zodpovedný ochranný prístroj a dýchací prístroj nezávislí od 
vzduchu okolia. Zaobchádzame s ňou ako chemickou horľavinou. Osoby, ktoré nemajú ochranný prístroj, musia sa 
držať v bezpečnej vzdialenosti. Ak sa uniknutá alebo rozliata látka nezapálila, používajte vodný postrek na odstránenie 
pár a na ochranu osôb, ktorí skúšajú odstrániť uniknutie. Nepoužívajte vodný prúd.  
V prípade veľkého množstva horiacich produktov treba pozostatky požiaru a kontaminovanú hasiacu vodu odstrániť 
podľa miestnych pravidiel, je zakázané ich vypúšťať do kanalizácie. 

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 vodným postrekom. 

ODDIEL 6  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  

Odstrániť všetky zdroje požiaru a iskry! Zabezpečiť vhodné vetranie!   

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Je potrebné mať osobný ochranný prístroj (ochranné rukavice a okuliare), viď oddiel č. 8. Nebezpečnú zónu treba 
ohradiť, ochranné práce môže robiť len vycvičená osoba vyzbrojená s potrebným ochranným prístrojom. 

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 
miestnych predpisov. Informujte príslušného orgánu, ak produkt spôsobil znečistenie životného prostredia 
(kanalizácie, vodné toky, pôda a vzduch). 

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 označenou etiketou a podľa miestnych 
predpisov ich odstrániť. Malé množstvo produktu, alebo zvyšok odstráňme podľa obvyklých čistiacich postupov. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Viď oddiely č. 1, 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! Držte ďaleko od otvoreného ohňa, iného zdroja zapálenia a od zdroja tepla. Prijať opatrenia proti vzniku 
elektrostatického náboja. Používajte neiskriace nástroje. Nádoby mimo prevádzky treba skladovať uzavreté. Zohriať je 
zakázané. Je použiteľný výnimočne vonku alebo v dobre vetranom miestnosti. Opatrenou prácou treba predísť 
všetkým expozíciám (prehltnutie, kontakt s očami a  pokožkou, vdýchnutie atď.). Počas manipulácie s produktom jesť, 
piť a fajčiť je zakázané. Treba zabezpečiť umývanie ruky po dokončení práce a pred pauzami.  jedením, pitím, fajčením 
alebo po dokončení práce. Kontaminovaný odev treba odstrániť a treba si umyť kožu s teplou vodou a mydlom. Viď 
ešte oddiel č. 8. 
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7.2 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Okolnosti skladovania musia zodpovedať k predpisom o skladovaní kvapalných horľavín. Držať ďaleko od zdroja tepla 
a zapálenia. Skladovať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste v uzavretých originálnych obaloch, ďaleko od 
oxidačných prostriedok, chrániť proti slnečným žiarením. Vyprázdnená nádoba môže obsahovať zbytkový produkt. 
Zohriať, rezať, spájkovať, zvárať, vŕtať a rozdrviť je zakázané.  

7.3 Určené použitie 

Prísada do nafty. Spotrebitelia nech vždy prečítajú návod na použitie a dodržiavajú bezpečnostné pokyny na 
zaobchádzanie a použitie s výrobkom. 

ODDIEL 8  KONTROLY EXPOZÍCIE /  OSOBNÁ OCHRANA  

8.1 Kontrolné parametre 

Pracovné expozičné limity (dovelená hraničná hodnota v ovzduší): 
2-etylhexyl-nitrát: TWA1: 1 ppm (8 hodín) 
Olejová hmla: MK2: 5 mg/m3 
Deriváty/hmla minerálnych olejov: TWA: 5 mg/m3, STEL3: 10 mg/m3 (NIOSH, OSHA, ACGIH)4 
Popis skúšky: NIOSH 5026, http://www.cdc.gov/niosh/2003-154/pdfs/5026.pdf 
2-etylhexán-1-ol (ICSC 0890): EU-OEL5: 5,4 mg/m3, 1 ppm ako TWA; (koža), MAK6: 54 mg/m3, 10 ppm 
Naftalén: PK7: 50 mg/m3 

DNEL8 hodnota pre profesionálnych používateľov:  
2-etylhexyl-nitrát: 
  DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 0,35 mg/m3  
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 1 mg/ttkg/deň 
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, lokálne vplyvy): 44 mg/cm3 
2-etylhexán-1-ol: 
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 12,8 mg/m3 

DNEL (dlhodobá a akútna inhalačná expozícia, lokálne vplyvy): 53,2 mg/m3 
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 23 mg/ttkg/deň 
Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia: 
 DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické vplyvy): 3,25 mg/m3 
 DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 23,4 mg/ttkg/deň 
Naftalén: 

DNEL (dlhodobá inhalačná expozícia, systematické a lokálne vplyvy): 25 mg/m3 
DNEL (dlhodobá dermálna expozícia, systematické vplyvy): 3,57 mg/ttkg/deň 

PNEC9 hodnota: 
2-etylhexyl-nitrát: 
 PNEC (sladká voda): 0,8 µg/l, PNEC (morská voda): 0,08 µg/l, PNEC (STP): 10 mg/l, 
 PNEC (usadenina sladkej a morskej vody): 0,74 µg/kg, PNEC (pôda): 0,191 µg/kg 

1 TWA: Time weighted avarge: priemerná koncentrácia ohľadne 8 hodinovej práce, s ktorou prípadná expozícia je dovolená. 
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 STEL: Short Term Exposure limit: koncentrácia na krátky čas (15 min.), s ktorou prípadná expozícia je dovolená. 
4 http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0472.html   
5 European Union Occupational Exposure Limit 
6 MAK: Maximale Arbeitsplatzkoncetration, nemecký limit, najväčšie množstvo znečisťujúcich látok  ovzdušia,  ktoré na pracovisku 
počas jednej zmeny (8 hod.) ešte znesiteľné bez neškodením zdravia.  
7 PK: povolená priemerná koncentrácia: povolená priemerná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na pracovisku počas jednej 
zmeny, ktorá nemá škodlivý vplyv na zdravie pracovníka.    
8 DNEL: DERIVED NO EFFECT LEVEL (odvodená hodnota limitu bez účinku) 
9 PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (predpokladaná koncentrácia bez účinku) 
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2-etylhexán-1-ol: 
 PNEC (sladká voda): 0,017 mg/l, PNEC (morská voda): 0,002 mg/l, PNEC (STP): 10 mg/l, 
 PNEC (usadenina sladkej vody): 0,284 mg/kg, PNEC (usadenina morskej vody): 0,028 mg/kg 
 PNEC (pôda): 0,047 mg/kg, PNEC (druhotná otrava, orálna): 55 mg/kg jedlo 
Naftalén: 

PNEC (sladká a morská voda): 2,4µg/l, PNEC (STP): 2,9 mg/l,  
PNEC (usadenina sladkej a morskej vody): 67,2 µg/kg, PNEC (pôda): 53,3 µg/kg 

8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenie: 
• V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť poriadne vetranie. 
• Zabezpečiť ochranný odev, možnosť na umývanie, očnú sprchu a pohár na umývanie očí.   
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 potrebné používať ochranné rukavice, hrúbka materiálu rukavice: min 0,4 mm nitril,  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.    

• 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 s filtračnou 
vložkou.. 

• Ochrana očí: Ak sa vyskytne nebezpečenstvo streknutia do očí, alebo pri odstránení veľkých množstiev, pri 
priemyselných operáciách treba použiť ochranné okuliare. 

• Ochrana pokožky: Je odporučené použiť vhodný ochranný odev. 

Ochrana proti environmentálnej expozície: nesmie sa dostať do životného prostredia, 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:       brečtan 
Zápach:       charakteristické pre výrobok 
Prah zápachu:      nie je určený 
Hustota (15 °C):      0,955 g/cm3 
Bod tuhnutia:      < -50 °C 
Bod varu:      žiadny údaj 
Bod vzplanutia:      > 61 °C 
Nebezpečenstvo požiaru (tuhý, plynný):   nie je relevantné 
Výbušné vlastnosti:     žiadny údaj 
Tlak pary (pri 20 °C):     žiadny údaj 
Rozpustnosť vo vode:     nerozpustná 
Rozpustnosť v rozpúšťadlách:    rozpúšťa sa v benzíne, petroleji a v toluoli 
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Rozdeľovací koeficient:     žiadny údaj 
Samozápalná teplota:     žiadny údaj 
Teplota rozkladu:     žiadny údaj 
Oxidačné vlastnosti:     nemá pravdepodobnosť 
Rýchlosť vyparovania:     žiadny údaj 
Kinematická viskozita (40 °C):    max. 6,1 mm2/s 
pH:       nevýznamný 

9.2 Ďalšie informácie: 

Nie sú dostupné.  

ODDIEL 10  STABILITA A  REAKTIVITA  

10.1 Reaktivita:  údaje nie sú v dispozícii. 

10.2 Chemická stabilita: nad teplotou 100 °C je nestabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcii: Na vysokých teplotách prudko sa rozkladá. 

10.4 Prostredie, ktorým sa treba vyhnúť: zohrievanie, zdroj zapálenia, iskra, plameň. 

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

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nebezpečné spaliny viď v oddieli č. 5. 

ODDIEL 11  TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Toxikologické skúšky s produktom neurobili, posúdenie produktu bolo urobené podľa toxikologických údajov 
vťahujúce sa na zložky,  triedenia a podľa nariadenia CLP. 
Akútna toxicita (orálna, dermálna, inhalačná): Podľa akútnej toxicity zložiek produkt podľa odhadových hodnôt 
ATEmix je škodlivý pri orálnej, dermálnej a inhalačnej expozícii: Acute Tox. (oral, dermal, inhal.) 4.   
Leptanie/podráždenie pokožky: Podľa zloženia produkt má dráždivý vplyv na pokožku: Skin Irrit. 2. 
Vážne poškodenie očí/podráždenie: Podľa zloženia produktu kritéria na klasifikácie sa spĺňajú: Eye Irrit. 2. 
Senzibilizácia kože a dýchacích ciest: Môže vyvolať podráždenie koží a alergické reakcie: Skin Sens. 1. 
Karcinogénny účinok: Produkt obsahuje naftalén, ktorý patrí do 2. triedy medzi karcinogénnych látok, ale jeho 
koncentrácia nedosahuje 1 %, tak produkt nie je klasifikovaný, ako karcinogénna zmes. 
Mutagenita zárodkových buniek: Nie je o tom údaj, že produkt alebo jeho komponenty, ktoré majú vyššiu 
koncentráciu ako 0,1 % by mali mutagénny alebo genotoxický účinok. 
Reprodukčná toxicita: Nie je o tom údaj, že produkt alebo jeho komponenty, ktoré majú vyššiu koncentráciu ako  
0,1 % by spôsobil toxický účinok na reprodukciu. 
Špecifická toxicita cieľového orgánu, jednorazová expozícia STOT SE: kritéria na klasifikácie sa spĺňajú podľa 
zloženia produkt. 
Špecifická toxicita cieľového orgánu, opakovaná expozícia STOT RE: kritéria na klasifikácie sa spĺňajú podľa 
zloženia produkt. 
Aspiračná toxicita: Podľa zloženia produkt nie je ho možné klasifikovať. 

11.2 Informácie o zložkách 

2-etylhexyl-nitrát: 
 LD50 (2-etylhexyl-nitrát, orálny, potkan):  960 mg/ttkg 
2-etylhexán-1-ol: 
 LD50 (orálny, potkan):    2040 mg/ttkg 
 LD50 (dermálny, potkan):    3000 mg/ttkg 

LC50 (inhalačný, potkan):    0,89 – 5,3 mg/l (4 hodiny) 
Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia: 
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 LD50 (orálny, potkan):    > 2500 mg/ttkg 
 LD50 (dermálny, zajac):    > 2000 mg/ttkg 
Alkaryl-triazol: 
 LD50 (orálny, potkan):    720 mg/ttkg 
 LD50 (dermálny, zajac):    > 2000 mg/ttkg 

LC50 (inhalačný, potkan):    > 1730 mg/m3 (4 hodiny) 
Naftalén: 
 LD50 (orálny, potkan):    2600 mg/ttkg 
 LD50 (dermálny, potkan):    > 2500 mg/ttkg 
Amín-alkyl-amid s dlhým reťazom: 
 LD50 (orálny, potkan):    > 2000 mg/ttkg 
 LD50 (dermálny, potkan):    > 2000 mg/ttkg 
4,4´-metylén bis (dibutylditiokarbamát): 
 LD50 (orálny, potkan):    > 16000 mg/ttkg (OECD 401) 
 LD50 (dermálny, zajac):    > 2000 mg/ttkg (OECD 402) 

11.3 Vplyvy a príznaky expozície s produktom: 

Koža: Môže sa vyskytnúť podráždenie a červenosť. Dlhotrvajúca expozícia 2-etylhexyl-nitrát vsiaknutý cez kožu môže 
spôsobiť vazodilatáciu, v dôsledku čoho krvný tlak sa zníži a vyskytnú sa iné kardiovaskulárne vplyvy. Príznaky sú 
nasledovné: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, slabosť, klopanie srdca, skľúčenosť. U citlivých osobách môže vyvolať 
alergické reakcie.  
Oko: Môže sa vyskytnúť dráždenie, bolesť, slzenie, červenosť. 
Dýchanie: Môže spôsobiť pokles krvného tlaku, mdlobu.  
Prehĺtanie: Môže spôsobiť gastrointestinálnú iritáciu, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačku a bolesť brucha 
a depresiu strednej nervovej sústavy.  2-etylhexyl-nitrát môže spôsobiť vazodilatáciu. Ak sa dostane do pľúc, môže 
spôsobiť zneškodnenie pľúca. 

ODDIEL 12  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita: S výrobkom cielené testovanie nevykonávali. Jeho posúdenie bolo urobené podľa údajov 
tykajúce sa na komponenty a klasifikácia podľa nariadenia CLP: produkt je jedovatý pre vodné organizmy, spôsobí 
dlhodobé zneškodnenie. 

Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia: 
 EC50 (riasa, 72 hodín):  < 10 mg/l 
 EC50 (Daphnia, 48 hodín):  < 10 mg/l 
 LC50 (ryba, 96 hodín):   < 10 mg/l 
Naftalén: 
 EC50 (Daphnia, 48 hodín):  3,4 mg/l 
 LC50 (ryba, 96 hodín):   0,51 mg/l 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: 2-etylhexyl-nitrát: 60 – 69,9 %, 28 dní; 2-etylhexán-1-ol biologicky 
ľahko odbúrateľný. Deriváty triazolu, minerálne oleje a naftalén biologicky sú ťažko odbúrateľné.  

12.3 Bioakumulačný potenciál: Rozdeľovací koeficient  2-etylhexyl-nitrát, logPo/v: 5,2 a 2-etylhexán-1-ol  
je < 1.     

12.4 Mobilita v pôde: Nie sú údaje. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Nie sú údaje. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Produkt a jeho odpady, pozostatky alebo jeho balenie je zakázané vyhodiť  
do povrchových a podzemných vôd alebo do kanalizácie.  
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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. EWC kód je len odporúčanie, ktorý sa môže zmeniť v závislosti od miesta použitia  
a od okolností, počas ktorej sa stal odpadom. 

Klasifikácia odpadu (EWC kód odpadu):  
13  ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (okrem jedlých olejov, 05, 12 a 19) 
13 02 05* Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 07 03* Iné palivá (vrátane zmesi) 

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)  je nebezpečný 
tovar. 

14.1 Číslo OSN: 3082 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPÁLNA, I.N. (2-
etyhexyl-nitrát). 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: 9 

14.4 Obalová skupina: III 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: nebezpečný pre životné prostredie 

Vnútrozemská doprava ADR/RID 
Klasifikačný kód: M6, Identifikačné číslo nebezpečnosti: 90, Označenie nebezpečenstva: 9 
Špeciálne predpisy: 274, 335, 601, Obmedzené množstvo: 5 L, 
Vyňaté množstvo: E1, Obmedzenie pre tunel: E, Prepravná kategória: 3 
Námorná doprava IMDG/GGVSee: Látky znečisťujúce more: áno. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: viď oddiel č. 6 a č. 8. 

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

Označenie ADR o nebezpečných látok pre životné prostredie nie je potrebné, ak prepravné balenie je ≤ 5 L 
alebo ≤ 5 kg podľa špeciálneho predpisu ADR 375.   

ODDIEL 15  REGULAČNÉ INFORMÁCIE  

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

Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon).  
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH).  
- 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.  
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).  
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- Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných 
hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred 
rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.  
- Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších 
prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES.  
- Smernica Komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt 
vystavenia pri práci.  
- Smernica Komisie (EÚ) 164/2017 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných 
hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 
2000/39/ES a 2009/161/EU.  
- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 z 31.marca 2004 o detergentoch.  
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 309/2007 Z. z.. zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z..  
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov.  
- Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1.  
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov.  
- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.  
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.  
- Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.  
- Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri 
používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach.  
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií.  
- Nariadenie komisie (EU) č. 547/2011 z 8. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín.  

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nebolo dosiaľ vykonané. 

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 zo dňa 5.5.2017. Príčina zmeny, že zloženie jednej základnej látky 
sa zmenilo. 

Klasifikácia zmesi: Bola urobená kalkulačnou metódou, viď oddiel č. 11 a č. 12. 

Odporúčanie na školenie: Osoby pracujúce s výrobkom je potrebné informovať o nebezpečenstvách spojené  
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.  

Úplný text H viet a skratiek v oddieli č. 2 a č. 3:  

Skratky tried nebezpečenstiev: (čísla po skratkách určujú kategóriu v triede, väčšie čísla znamenajú menšie 
nebezpečenstvo): Acute Tox.: akútna toxicita, orálna: cez ústa, dermálna: cez kože, inhalačná: pri nadýchnutí; Aquatic 
Chronic: nebezpečné pre vodné prostredie, znamená dlhodobé nebezpečenstvo; Skin Irrit: dráždi kožu; Eye Irrit.: 
dráždi oko; STOT SE: toxický pre cieľový orgán, jednorazová toxicita; Aps. Tox.: Aspiračné nebezpečenstvo; Flam. Sol.: 
horľavá tuhá látka; Aquatic Acute: nebezpečné pre vodné prostredie, znamená akútne nebezpečenstvo; Carc.: 
karcinogénny; Skin Corr.: poleptanie kože; Skin Sens.: senzibilizácia koži; Eye Dam.: Škodlivé pre oči. 
 
REACH reg. číslo: registračné číslo REACH 
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H228  Horľavá tuhá látka. 
H302  Škodlivý po požití. 
H304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H315  Dráždi kožu. 
H317  Môže vyvolať alergickú reakciu. 
H318  Spôsobuje vážne poškodenia očí. 
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. 
H412  škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.  
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. 
 
Karta bezpečnostných údajov výrobku sa vzťahuje na prepravný stav a výrobok a charakterizuje ho len pre bezpečné 
používanie, zneškodnenie, skladovanie, prepravu, atď., a neslúži na to, aby zaručoval jeho určité vlastnosti, 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 nemá vplyv. 
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